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Păstrez în gând culori din ochii tăi
Și’n pâclă de ofrande amintirea ta
Și văd prin nopțile ce cad și mă fărâmă
Că niciodată nu te voiu uita.

Sub funigei de toamne în rugină,
Pornind solii din temple vechi în ceață,
Prin lumea ta de îngeri plângători
Îmi voiu întinde zarea leșinată.

Când tu vei ști că’n râvna de-a crea
Podoabele ușure îmi vor sta pe buze
Și-or murmura în aer cântece de foc,
Când lângă noi Eternitatea’n șuer
Va isvorî în brațe de noroc.

De dincolo de șoapte și de stele
Mă voiu simți în dor uimire trează,
Îți voiu sculpta făptura vie-n rază.
De vom rămâne încă să privim
Cum ne tresare muntele în ger,
Tot vom ajunge s’adunăm în suflet
Făcliile cu duhuri ce ne ard în cer.

D. Hinoveanu
(Revista Afirmarea nr. 6-7 1936)
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Ori de câte ori
vine vorba despre
p r o m o v a r e a
tineri lor scriitori,
îmi amintesc de-
spre propriul
meu debut edito-
rial care a avut loc
pe când aveam
17 ani.

Evoc povestea
aceea tocmai pentru că am putea investi cu
atributul exemplarității, aventura mea
literară.

La lansarea cărții, a vorbit regretatul Ion
Bala care mi-a adus atunci laude pe care,
sincer, le credeam oarecum, nemeritate.

Spre norocul meu, pledoaria lui Ion
Bala pentru cartea aceea, „In vid iată viața
mea!“, a fost confirmată imediat după
aceea, de Constanța Buzea, Ion Pop,
George Achim și mulți alți reprezentanți
importanți ai lumii scriitoricești.

Eram, fără îndoială un om fericit.
Dintr-un tânăr anonim, mă vedeam pro -
pulsat brusc, în prim planul atenție generale.

Aceasta este însă partea frumoasă a
poveștii. Pentru că asemenea lui Ianus, des-
tinul unui scriitor are și o latură întunecată,
iar pentru mine, întunericul a venit din
partea lui George Vulturescu, poate tocmai
omul care ar fi trebuit să se bucure cel mai
mult că iată, poezia nu moare la Satu Mare.

Nu i-am înțeles niciodată încrân-
cenarea. El era doar un poet consacrat, în
vreme ce eu, abia băteam sfios la porțile
afirmării literare.

M-a întâlnit odată pe stradă și m-a
apostrofat pur și simplu, reproșându-mi

faptul că „am fost băgat în seamă“ de
Constanța Buzea, fosta soție a lui Adrian
Păunescu, de parcă acest amănunt biografic
ar fi putut cumva să diminueze importanța
cronicii de întâmpinare pe care celebra
poetă mi-a făcut-o cu mare generozitate și
vădită simpatie, în paginile prestigioasei re-
viste „România literară“.

Eram atunci încă un copil și nu m-am
gândit să-i răspund așa cum se cuvenea, că
dacă mergem pe logica asta, atunci și el are
o soție care a fost colonel de Securitate, de-
spre care reputatul etnolog Viorel Rogoz a
apucat să facă niște dezvăluiri deloc co-
mode, într-o revistă sătmăreană.

Nu mai spun că ani de zile, omul m-a
ignorat total, dar eu cum vă spuneam,
eram mult prea tânăr ca să-mi dau seama
cu adevărat ce se întâmplă.

Nu o să credeți dar am apărut și eu o
singură dată în revista „Poesis“ cu câteva
poezii, drept răsplată pentru un ajutor pe
care i l-am oferit lui Vulturescu, cu prilejul
ultimei ediții a Zilelor „Poesis“, absolut
dezinteresat. 

Am avut naivitatea să cred că măcar în
preajma pensionării, poetul Vulturescu a
revenit la sentimente mai bune și este
posibilă o reconciliere, deși eu nu aveam
cum să am vreodată un conflict cu acesta.

Normal, în stilul caracteristic, imediat
după aceea într-un discurs public, m-a în-
fierat ca pe un aservit politic care
beneficiază de tot felul de stipendii din
partea Puterii, ignorând cu bună știință, că
și el a fost fericitul beneficiar a nenumărate
fonduri din partea aceleiași Puteri.

Cam asta a fost „partea întunecată“ de-
spre care vă vorbeam la începutul acestei

Un destin cu Ianus Bifrons
Robert LASZLO
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confesiuni.
Cu toate acestea, George Vulturescu

este un poet important, iar aceste mici de-
rapaje nu cred că sunt relevante decât even-
tual într-un ambiguu registru caracte -
riologic.

De fapt, nu despre asta am vrut să
vorbesc, ci despre faptul că un tânăr creator
are în calea sa o grămadă de piedici.

Eu, fericitul de mine, am avut mult mai
mulți susținători decât detractori și cred că
sunt un norocos pentru că am beneficiat
de susținerea sinceră și luminoasă a lui Ion
Vădan, Dumnezeu să-l ierte, care, în pe-
rioada studenției mele clujene, m-a intro-
dus în lumea literară, atât de elitistă, a
Clujului.

Din păcate, foarte mulți dintre tinerii
scriitori se pierd în ceața aproximativă a
descurajării persuasive, a trufiei gongorice
a unor literați care se cred buricul
pământului.

Iată de ce cred că este mare nevoie de
cenacluri ale tineretului, așa cum este și

„Alfazet“ de la Satu Mare, în care am acti-
vat și eu în urmă cu câțiva ani. 

Dacă nu aș fi ajuns în acest cenaclu în
2008, cu siguranță că destinul meu ar fi
fost cu totul și cu totul altul, iar poezia,
poate că nu ar fi fost pentru mine nici
măcar „un violon d’Ingres“!

Este retoric bineînțeles, să mă întreb
câți scriitori tineri s-au pierdut pe drum.

Există desigur, o teorie conform căreia,
un poet adevărat răzbește dar asta nu este
o regulă. Știm prea bine că resorturile in-
time ale universului interior sunt atât de
labirintice și de misterioase, încât este greu
să emiți sentințe filosofice pe tema căilor
spre succesul și recunoașterea literară.  

În orice caz, am învățat un lucru extrem
de important și anume, acela că în lipsa
unei puternice solidarități de breaslă, scri-
itorimea nu are absolut nicio șansă.

Este obligatoriu să fim diferiți, să
căutăm propriul nostru drum spre esența
Cuvântului dar este vital să nu rătăcim sin-
guri pe acest drum...
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Educaţia prin
cultură şi pentru
cultură se află în
centrul preocupă-
rilor societăţii ro-
mâneşti actuale.
România consi-
deră educaţia şi
cultura elemente
de importanţă
strategică ale dez-

voltării sociale şi comunitare, factori esen-
ţiali atât ai dezvoltării individuale, cât şi ai
consolidării sociale – prin dialog şi copar-
ticipare activă.

Cultura contribuie la structurarea socie-
tăţii şi a personalităţii umane; ea trebuie
privită ca mod de viaţă al individului şi al
societăţilor – element prin care acestea se
diferenţiază şi, în egală măsură, un canal de
comunicare şi un liant social de primă ne-
cesitate în formarea tinerelor generaţii.
Cultura reprezintă expresia identităţii şi
miza diversităţii, valori comunitare esen-
ţiale care trebuie asumate şi susţinute prin
demersuri şi programe pro-active. Cunoş-
tinţele culturale sunt esenţiale pentru dez-
voltarea personală a copiilor, adolescenţilor
şi adulţilor tineri şi, din acest motiv, ea tre-
buie percepută ca fiind o parte importantă
a dezvoltării generale a fiecărui tânăr şi tre-
buie privită ca unul dintre aspectele esen-
ţiale ale educaţiei acestora.

Divergenţele „periferie – centru” s-au
născut din anumite tradiţii culturale aco-
perite sub „eticheta falsă” a universalităţii.
Stiluri, genuri, axiologii, valori universale
– toate sunt percepute ca elemente impuse
de teoriile europocentriste şi de aceea sunt

supuse unor reevaluări radicale. „Teoriile
indigene” oferă o perspectivă mai bine
adaptată diferenţelor aduse de variaţiile
culturale şi descriu mult mai bine trăsătu-
rile ce marchează tradiţiile culturale respec-
tive.

Emergenţa teoriilor postcoloniale se da-
torează monocentrismului adus de tradi-
ţiile filosofice occidentale, care a atras,
după o lungă perioadă de dominaţie cu
efect destabilizator, o reacţie de subminare
a europocentrismului, pe care l-a înlocuit,
folosindu-se de relativismul cultural „tole-
rat” de Occident, cu teorii dezvoltate şi ba-
zate pe specificul naţional şi conştiinţa
regională. Centrului i s-a refuzat poziţia
dominantă, chiar dacă a fost atenuată de
practicarea relativismului cultural, „schim-
barea de dioptrie” fiind impusă de Periferie.

Relativismul cultural contribuie la rede-
finirea mizei contemporane a comparatis-
mului literar (cu implicaţii la nivelul teoriei
literare, a redefinirii canonului), şi, de ase-
menea, la revalorificarea şi repunerea în
drepturi depline a literaturii naţionale a
unui stat anume...

În examinarea raporturilor dintre teoria
literară a centrului şi istoria literară a peri-
feriei, Eva Kushner, consideră că suntem
puşi în faţa unei false opţiuni între teorie
şi istorie, întrucât teoria deja a fost asimi-
lată de istoricitate.

De asemenea, istoricitatea teoriei pare
tot mai evidentă şi vizibilă. Acesta este
punctul în care ne confruntăm cu relativi-
tatea culturală („periferie – centru”), dacă
nu neapărat relativismul cultural: discursul
teoretic, ca orice discurs, îşi are originea
într-un anumit loc într-un anumit mo-

Cultura \ntre urban [i rural
George C~LIN
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ment dat.
Aşadar nu poate decât să aparţină isto-

riei intelectuale a acelui loc, a acelui popor.
Mai mult decât alte tipuri de discurs, con-
strucţia unei culturi naţionale este „centri-
fugală”, având nevoie mereu de validare la
un nivel superior al generalităţii culturii
poporului respectiv, neţinând cont de locul
faptic al creaţiei literare, fie el „centru” sau
„periferie”. Genialitatea nu are un spaţiu li-
mitat, ea există şi atât, indiferent de locul
în care se manifestă...

După Robert D. Edgerton, conceptul
de relativism cultural este unul dintre prin-
cipiile cele mai „venerabile” şi mai valo-
roase în mediile culturale naţionale.

Conform acestui principiu, în cerceta-
rea antropologică nu există un standard
universal valid prin intermediul căruia să
poată fi analizate credinţele şi culturile tra-
diţionale sau practicile culturale; acestea
pot fi evaluate numai în contextul în care
apar şi se manifestă în orice loc, fie el cen-
tru sau perifierie.

Această axiomă, totuşi, nu îşi are origi-
nea în antropologie, chiar dacă a fost pro-
movată de un antropolog de talia lui Franz
Boas. Se poate afirma că variante de relati-
vism cultural („periferie – centru”) putem
întâlni chiar şi la Rousseau, Montaigne,
Hume sau Herodot...

Conştientizând importanţa rolului pe
care participarea la actul cultural îl joacă în
realizarea integrării sociale şi în respingerea
oricărei forme de excluziune şi marginali-
zare socială, strategia României prevede, în
acest sens, valorificarea potenţialului cultu-
rii şi a patrimoniului cultural naţional ro-
mânesc.

Cultura fiecărui popor are un ceas al ei,
ceasul unic în care Spiritul atinge Lumina
şi apoi o împrăştie peste reprezentanţii ei.
În România, majoritatea activităţilor cul-
tural-educaţionale pentru copiii şi tineret

sunt desfăşurate, în zonele urbane, consi-
derate „centre” sau în zonele rurale consi-
derate „periferice”, în mare parte, cu
ajutorul unor persoane private care au ca
prim crez al vieţii lor dragostea faţă de tâ-
năra generaţie şi de educaţia ei.

Avem nenumărate centre culturale, de-
a lungul şi de-a latul ţării, care au pus şi
pun în continuare accent pe educaţie şi cul-
tură, fără să ţină cont dacă sunt „la centru
sau la periferie”,  cooperând atât cu autori-
tăţile administraţiei publice centrale şi lo-
cale, cât şi cu alte instituţii publice de
specialitate, operatori culturali sau cu
structuri ale societăţii civile şi ale mediului
de afaceri, pentru realizarea obiectivelor şi
îndeplinirea atribuţiilor sale generale şi spe-
cifice, pentru conceperea şi punerea în apli-
care de politici şi acţiuni intersectoriale şi
de parteneriate public-privat şi central-
local.

Sufletul unor astfel de activităţi este
omul matur, omul educat, cu vederi largi,
libere şi democratice, deschis spre viitor,
care nu pregetă să pună mai presus de toate
viitorul naţiunii sale, viitorul copiilor ţării
sale, viitorul omenirii…

Lista cu cei care, cu timp şi fără timp,
desfăşoară activităţi cultural-educative în
România, spre mai buna cunoaştere şi în-
suşire a elementelor culturale şi educaţio-
nale care duc la dobândirea şi păstrarea
valorilor culturii naţionale româneşti în
viaţa copiilor noştri este lungă, foarte
lungă, cu oameni cunoscuţi şi necunoscuţi,
până în prezent.

Nu o să-i găsiţi pe prima pagină a ziare-
lor şi nici în buletinele de ştiri ale televiziu-
nilor sau posturilor de radio pentru că ei
nu fac nimic senzaţional, cum spun unii,
ei nu fac decât politica educaţiei culturale
a tinerei generaţii din România.

Aceşti oameni conduc ziare, reviste, so-
cietăţi culturale, trupe de teatru şi edituri,
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lansează cărţi şi iniţiază concursuri de crea-
ţie şi îndemânare, saloane de literatură şi
artă, simpozioane literare, istorice, festiva-
luri de poezie şi proză, pentru a ridica ni-
velul cultural al copiilor din România. Nu
sunt ajutaţi financiar de nimeni, dar fac
această politică educaţională din plăcere,
plătind din propriul portmoneu toate ac-
tivităţile culturale.

Cinste lor şi celor asemenea lor!
Aduc, aici, un omagiu tuturor celor care

se jertfesc pe altarul educaţiei copiilor, ga-
rantându-vă că în România actul cultural
de calitate nu se face numai la centru ci se
poate întâlni şi în cele mai îndepărtate col-
ţuri ale ţării. Îmi doresc, sincer, ca acest
lucru să se întâmple în toate satele Româ-
niei, pentru ca milioanele de copii şi tineri
să trăiască într-o lume mai bună, mai edu-
cată, mai liberă, în deplină pace şi totală
democraţie…

Cultura nu poate fi divizată între „peri-
ferie şi centru”, ea este una şi înlătură orice
tip de divizare. Există scriitori în „centru”,
care consideră că ei propagă o cultură pro-
prie naţională de primă mărime, ignorând
cultura periferiei, a marginei existenţiale a
altor scriitori de talie mult mai mare decât
a lor. O mare parte dintre aceşti scriitori ai
„centrului” uită că ei înşişi se află într-o
profundă relaţie cu creaţia periferiei de
unde au emigrat spre „centru”. Lipsa de
educaţie şi de cultură pot plasa un oraş al
„centrului” la periferie, chiar dacă din
punct de vedere geografic el este „buricul”
unei ţări...

Amestecul de violenţă şi duioşie, can-
doare şi brutalitate, de înşelăciune şi min-
ciună pare legat de lumea „centrului”, pe
când la periferie primează încă bunul simţ,
respectul şi datoria sfântă de a păstra neş-
tirbită educaţia primită în familie, şcoală,
societate etc. Trebuie ca exponenţii culturii
„de centru” sau „de periferie” să fie implicaţi

în combaterea acestui fenomen, cu scopul
ca aceştia să fie recunoscuţi, nu doar sim-
bolic, în calitate de participanţi activi, la
viaţa culturală a „periferiei sau centrului” cu
o partitură deloc de neglijat în construirea
unei viitoare culturi responsabile, educate,
vizionare, ca sursă vie de educaţie.

Recunoaşterea valorii umane reprezintă
un gest natural de salvare din mediocritate,
iar plasarea în periferia educaţională, cul-
turală, socială, economică poate fi combă-
tută, constant, cu răspunsuri şi
contraargumente.

Între „centru şi margine” se situează o
oarecare forţă a aparatului instituţional,
putând dezvolta activităţi culturale com-
plexe, politici pentru integritate culturală
etc., care nu anulează cu nimic reaţia pură
a periferiei, forţa şi imaginaţia cu care ea
migrază prin habitatul dintre cele două ca-
pete existenţiale: „periferie şi centru”...

În orice caz nu trebuie să uităm că prin
diversificarea creaţiei culturale „marginea”
creează întregul!

George CĂLIN,
scriitor, diplomat,

Ambasador cultural 
Convenţia ONU - Geneva

PERIFERIE, periferii, s.f. (Adesea fig.)
Ținut, regiune, cartier, zo nă, punct situate la
margine în raport cu centrul sau cu un punct
de referință. * Loc. Adj. De periferie = a) pro-
vincial; b) de calitate sau importanță redusă;
c) care aparține sau este specific mahalalei. **
(Rar) Curbă închisă care limitează o figură
geometrică sau o suprafață; circumferință. -
Din lat. Peripheria, germ. Peripherie, fr.
périphérie.

CÉNTRU, (I 1, 2, 3, 4, II 1, 3) centre,
s.n., (I 5, II 2) centri, s. m. I. 1. S.n. (Mat.)
Punct în raport cu care punctele unei figuri
se asociază în perechi simetrice. Centrul unui
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dreptunghi. l Punct în raport cu care toate
punctele unei figuri sunt la aceeași distanță.
Centrul unui cerc. lFig. (În loc.) În centrul
(atenției, preocupărilor etc.) = pe primul plan,
la loc de frunte. 2. S.n. (În sintagma) Centru
de rotație = punct în jurul căruia alt punct
sau un corp pot efectua o mișcare de rotație.
3. S. n. Punctul de aplicație al rezultantei
unui sistem de forțe. Centru de greutate. 4.
S.n. Punct central al unei întinderi, al unui
spațiu. l Spec. Punct marcat la mijlocul unui
teren de joc (fotbal, handbal etc.), de unde în-
cepe partida sau de unde se repune mingea în
acțiune, după înscrierea unui gol. 5. S. m. Ju-
cător aflat în centrul liniei de atac sau de apă-
rare la anumite jocuri sportive. II. 1. S.n.
Punct în care sunt localizate anumite funcții
sau acte. Centrul reflexelor. 2. S.m. (În sin-
tagma)Centru nervos = grup de celule ner-
voase aflate în encefal, în bulb sau în măduvă,
la care vin excitațiile periferice și de la care
pornesc excitațiile centrale. 3. S.n. Loc (loca-
litate sau parte dintr-o localitate) unde este
concentrată o activitate (industrială, comer-

cială, administrativă, culturală). ◊ Centru
universitar = localitate în care există instituții
de învățământ superior. Centru de documen-
tare = bibliotecă, secție într-o bibliotecă sau
într-o instituție, care are ca sarcină principală
furnizarea de material documentar. l
Instituție conducătoare; putere administrativă
centrală. 4. S.n. sg. Poziție politică de mijloc
între dreapta și stânga. ◊ Centru-dreapta =
poziție politică de mijloc cu tendințe de
dreapta. Centru-stânga = poziție politică de
mijloc cu tendințe de stânga. ◊ Loc. Adj. De
centru = care se situează pe o poziție interme-
diară, între două opinii extreme. Partid politic
de centru. – Din fr. Centre, lat. Centrum.
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Cititorule hulpnic,
bună dimineaţa îi urez, în cumpăna

amiezii, călătorului tristiaceu pe care îl
numesc din neştiinţă sau cu multă mânie,
stăpânul multievic sau omul cu haremul
proform când de fapt omul îşi înşală con-
temporanii doar cu o bibliotecă veşnic
neodihnită, volume lecturate grabnic sau
alene stând alături de cei care ştiu despotic
să citească.

Omul cu Eve nu răspunde niciunui
salut, simţând din căldura cuvintelor că
faptic îl suspectez de relaţii de-a dreptul
naturale cu acele cititoare care arată
mirabolant. 

Priveşte şi tu, cititorule hulpnic, cum
seraficele îşi odihnesc degetele cu unghii
lungi moi şi negre după cum este moda în
satele ţării, în municipii şi în oraşele mar-
munte. 

lecturăresele, care ar putea deveni piese
ale haremului acestui om, au picioarele
frumoase şi desculţe; pantofii cu tocurile
cât săgeata stau înşiraţi cuminţi la intrare,
cea principală a bibliotecii, speriaţi ca de
moarte că ar putea să rănească liniştea grea
prizonieră cărţilor, cu tocăitul răsunând
enervant pe caldarâmul zilelor şi al
nopţilor. 

eroinele cititorului meu, îmi daţi voie
să îl numesc aşa, posedă ciorapi negri
lucioşi mângâiabili ce ar putea să îi facă rău
părţii omului plurievic, parte pe care îmi
greu chiar împosibil să o scriu din motive
șanjabile, uneori stupide alteori doar dis-
crete.

ciorapii ascund un minuscul robiect cu
un nume pe care aş putea să îl dau în vileag

pronunţarea lui
nu ar umbri jocul
cuvintelor; dat
fiind faptul că
rolul acelui obiect
este nesemnifica-
tiv şi stins nu are
sens să mă dez -
lănţui,  depunc ta -
ţi-mă pentru asta! 

fetele cititoare reper au şi nişte sâni su-
perbi pe care îi sprijină ne vinovat de cărţile
larg deschise asemenea ferestrelor prin care
intră deodată cu oxigenul şi păcatul. 

trag cu ochiul spre autorul împovărat
sub greutatea acelor păsări atât de dornice
să asimileze cât mai multă cultură şi con-
stat că autorul nevinovat de provocare
este Nicolae Breban, oare unde este
Domnia Sa acum, să îşi apere propri-
etatea  recla mând vreunei Înalte Curţi,
macularea la care este expusă sistemic
acea carte, cum să se sprjine două
obraznicături pe volumul purtând titlul
„Îngerul de ghips”?

şansa ne surâde, se vor ocupa vietăţi
bine pregătite, care dirijează sânii univer-
sali, să îi aducă pe calea cea bună, adică,
dacă vor să se sprijine, să o facă demo-
cratic responsabil mângâind filele De-
cameronului; simt milă faţă de domnul
Boccaccio în egală măsură îmi este şi de
omul suspect de harem cronic; ei sunt
ţinta pericolelor atunci când fără apărare
se lasă cântăriţi de ochii fetişcanelor zilnic
mezozgubilitice. 

deplâng  bărbatul multievic căzut în de-
rizoriu, omul, fapta şi privirea sa atot ştii -

Cititorule hulpnic
Florica BUD 

8



Cronograf

9

toare cauza fiind neputinţa de a pro  nunţa
cu voce tare în limba maternă  acel cuvânt
sacru care se simte agreabil în alte limbi
moderne şi mult uzitate, ducând lipsa mi-
ilor de înţelesuri perfide, predici, reco -
mandaţiuni, sublinieri şi chiar ameninţări
voalate.   

ce îţi pasă ţie, mă veţi apostrofa voi, au-
torii pe ale căror cărţi nu se sprijină niciuna
din domniţele şi nici prelungirea pielii lor,
ce v-ar face să gânguriţi netot de plăcere din
primele rânduri; când este vorba de cărţile
de bucate, plăcerile curg fin etapizate. 

Omul evelor, un fel de mârţoagă
modernă vine vizibil deconectat de pe un
maidan   nu „Maidanul cu dragoste” la care
vă gândiţi, din păcate dragostea a fost
eutanasiată  în noul „ev aprins” de către cei
care se scurg de pe maidanele cu mult prea
mult sex.

vă simţiţi acasă în secolul nostru impur,
in motive bine susţinute şi  pleniimpotent?

omul meu, cel cu haremul şi cu partea
sensibilă pe care sistemic nu pot să o
pronuţ nu se poate bucura de admiraţia
cititoarelor din vicii procedurale,afirmând
necugetat adăpostit de grupul său de eve
că m-ar fi iubit o zi doar pe mine... cine să-
l creadă? 

atunci când mă iubeam şi eu, nu ne-am
întâlnit în punctul iubiţilor neîndemănatici.

bărbatul afirmă că avem multe gânduri
în comun şi, desigur, partea pe care nu pot
să o pronunţ din motive bine determinate,
cum ar fi cel al neacceptării  subfiinţelor
certate cu literele; care categorie socio-
anti patică se alătură vinovaţilor... toţi şi
toate o singură stâncă, transformabilă în
bolovani imposibil de sărit; nesupuşi ai
vremilor.

„Mândrie şi prejudecată” pot să citesc de
sub şuvitele multicolore ale unei vaste citi-
toare atât de absorbită în lectură încât în-

cepe să se legene lin-lin, înspre stânga.
chiar acum mă voi despărţi de Omul cu

eve şi de partea aceea a personalităţii sale pe
care nu pot să o pronunţ dintr-o jenă greu
acceptată într-un secol manipulatoriu.       

voi rămâne tristă şi melancolică când
stăpânul psedoharemului îmi va lua negli-
jent neştiind ce să facă cu ea, bucuria de a
trăi; dar ce pot să fac când el se lasă
mângâiat pe partea netrupească, pe care
nici azi nu pot să o pronunţ, de către citi-
toarele senile hulpave sosite în grabă, fără
interes la festinul cărţilor, îmbrăcate în
blugi pre spălaţi şi în tricouri fără sâni... mă
îngrozeşte insaţietatea făpturilor fără săni şi
fără ţintă.  

şi uite cum... şi fără nicio vină omul
plurievic se va afla într-un pericol de
moarte! 

dar cu entitatea pe a cărui nume nu poţi
să îl pronunţi, ce crezi că se va întâmpla? 

veţi întreba, luând act de prezenţa mea;
nu înţeleg despre ce parte ascunsă vorbiţi?   

învăţ să mă apăr din mers, zămbind ric-
tus-ului universal pe care îl provoc la dialog.

am învăţat la şcoală că oamenii nu au
asemenea părţi, ele sunt realmente întinderi
necesând acopereminte din motive tem-
perat-continentale care înveşmintează şi
ţara.

altfel, nefiind eu purtătorul său de cu-
vânt, afirmaţiile pot fi semnalate ca neofi-
ciale;

postomul are un punct sfânt pe care îl
ascunde aşa cum poartă cu sine frica nean-
tului este chiar sufletul, cel căruia îi oferă
lăcaş atunci când sângele turbulent clo -
coteşte de colo până colo prin organism
vizibil doar când îl inundă, târând nă -
moluri acceleratoare întinderi de piele
pustiită, spaima ce emană uneori... spe -
riindă  iubire.
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Îmi amintesc vag că ne dădusem întâl-
nire la Bois de Boulogne. Nu pentru vreun
motiv anume şi nici pentru vreo amintire
comună am ales acel loc. Acum când mă
gândesc mai bine, am impresia că nu noi
am ales locul, ci soarta care, cu obişnuita ei
nonşalanţă, ne-a plasat acolo, doi străini,
mai mult sau mai puţin indiferenţi şi
aproape inconştienţi de existenţa celuilalt.

Poate că tocmai o astfel de relaţie in -
diferentă, ne obligă câteodată să ne oprim
din goană, să ne privim în ochi şi să ne
destăinuim cu adevărată uşurare şi sinceri-
tate. O astfel de destăinuire nu este posibilă
decât între doi străini, care nu au absolut
nimic nici de câştigat şi nici de pierdut
unul faţă de celălalt.

Da, noi eram doi străini perfecţi, unul
cu sinuciderea lui într-o lume absurdă, iar
celălalt cu un cotidian mistic într-o lume
de neînţeles.

Şi iată-ne, brusc, faţă-în-faţă, fiecare în-
armat pînă-n dinţi cu realitatea lui şi cu
restul realităţilor posibile, pe care fiecare are
impresia că le înţelege mai bine şi mai pro-
fund decât celălalt.

Mi-am dat seama că e un om care nu
face risipă de cuvinte, deoarece fără niciun
fel de introducere mi-a spus: - Dar tu nu
crezi în „această realitate”, deci ar trebui,
de la sine, să înţelegi risipa aceasta absurdă
de energie pe care o numim „viaţă”!

Vezi, eu am încercat să iubesc „viaţa”,
dar...

A tăcut privind frunzele gălbejite şi us-
cate pe care vântul le răsucea de pe o parte
pe altă.

-Aşa suntem şi noi, nişte frunze mânate

de colo-colo de
niş te forţe necu -
noscute, şi vrem-
nu-vrem ne ală -
turăm altor frun -
ze, nimai că să
putrezim îm preu -
nă. Nu ţi se pare
că acest lucru-i de
o tristeţe fără de
margini?

-Depinde, i-am răspuns. În universul
meu, atunci când sunt Om, frunza din
mine e poate aşa cum o vezi tu, mai uscată
şi uitată undeva la o margine de suflet, iar
atunci când sunt Frunză, omul din mine e
mic şi umblă cu gura căscată prin labirinte
verzi, iar atunci când...

-Nonsens, nonsens! A strigat el între-
rupându-mă.

-Evadarea ta în frunză, evadarea în acel
„cotidian mistic” cu care te tot lauzi, nu
este nimic altceva decât o sinucidere din
această lume umană, a cărei existenţa este
de prisos!

-Schimbându-ţi natura umană, tu de
fapt te sinucizi. Te sinucizi cu speranţa că
te vei readuna, că te vei renaşte într-o altă
lume. Speranţa care, cu fiecare sinucidere
şi cu fiecare reîntoarcere din acel cotidian
mistic, devine tot mai disperată.

Şi eu am încercat să evadez într-o altă
lume, mai simplă, lăsându-mă cărat la în-
tâmplare de motoreta mea în doi tacți şi nu
de puţine ori am avut impresia că m-am
descărcat de mine însumi, că m-am de-
barasat de umanitate, pierzându-mă în
mărăcinile şi gardurile de la marginea dru-

De vorb` cu Cioran
Dimitrie GRAMA
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mului. Şi eu am sperat că motoreta mă va
transporta, fără niciun fel de efort din
partea mea, în nefiinţă.

În zadar am sperat şi încercările mele că
om au eșuat, una după alta. Oricum, eu
mi-am păstrat mereu luciditatea de om! De
aici poate mi se trage patima disperării şi
mizeria neputinţei existenţiale.

Tu, însă pari fericit în cursa ta de mara-
ton în care parcurgi distanţe egale de
conştient şi de inconştient, ca să ajungi din
nou la punctul de plecare, unde, de fapt nu
s-a întâmplat absolut nimic de când ai ple-
cat şi pînă când te-ai întors.

Dar eşti încă tânăr, ai timp să te trezeşti.
„Ai încă timp destul să te sinucizi cu
adevărat!....”

S-a ridicat să plece, dar l-am oprit
trăgându-l uşor de mânecă de la fulgarin.

-Tu de ce nu te-ai sinucis?! L-am între-
bat aproape răstindu-mă la el.

S-a întors mirat înspre mine şi ridi -
cându-şi sprâncenele stufoase pînă la mi-
jlocul frunţii, mi-a răspuns:

-Văd că nu înţelegi nimic! Eşti mai prost
decât credeam, dar aşa era şi Eliade, tot un
prostănac. Eu, m-am sinucis demult, încă
din copilărie, dar trebuie să mărturisesc că
nici sinuciderea aia nu mi-a adus vreo bu-
curie.

-Bine, bine, i-am răspuns. Oi fi eu
prostănac, dar dacă, aşa cum spui, sinu-
ciderea nu ţi-a adus nici o bucurie, atunci
de ce ai continuat să o promovezi?

Prostănaci ca mine, ca Eliade sau tineri
încă nevinovaţi, pot fi uşor corupţi de
nemărginită ta „inocenţă”, de nemărginita
ta lipsă de răspundere existenţială şi călare
pe motoreta vieţii fără de ideal, să se
sinucidă prematur şi asta nu din convin-
gere proprie.

Sinucidere inutilă, deoarece, aşa cum
spui, ea nu aduce nici o uşurare, nici o bu-
curie, sau vreun alt sentiment anume,

demn de sacrificiu.
Deci, sinuciderea de care vorbeşti, este

la fel de absurdă ca şi viaţa pe care o renegi.
-Bine, recunosc că ai putea avea drep-

tate în contextul „banalităţilor tale cotidi-
ene”, mi-a răspuns el de data asta fără să
mă privească, dar eu nu scriu pentru omul
de rând, eu scriu pentru „artist”, eu scriu
pentru omul nebun care deja e mort pen-
tru că a tânjit la Nemurire!

Pe mine nu mă interesează lupta mes -
chină pentru supravieţuire, nu mă in te -
resează copilul care ajunge om matur şi mai
apoi bătrân, ci mă interesează cel care vede
dincolo de „viaţă”. Dincolo de moarte!

Nu vorbesc cu acei indivizi, sau mai
bine zis, nu le vorbesc celor care acceptă
viaţa aşa cum viaţa le este vândută lor de
unii şi de alţii, nu le vorbesc celor care sunt
„programaţi” într-o existenţă sau alta.

Eu vorbesc sau le vorbesc doar celor care
sunt „inprogramabili”. Vorbesc despre a -
cele animale rare care mor cu fiecare cuvânt
spus, mor cu fiecare răsuflare.

Eu vorbesc despre „sinucigaşul total şi
etern!”

Când a terminat de vorbit, peste Bois
de Boulogne s-a aşternut o linişte de mor-
mânt. Într-un târziu, din spatele unor pla-
tani s-a desprins o umbră care, la început
şovăitor, dar apoi din ce în ce mai hotărât
s-a apropiat de noi.

Era o femeie tânăra, frumoasă şi îm -
brăcată foarte simplu.

S-a oprit în faţă noastră şi dintr-o mapă
neagră, mare, a scos un tablou pe care l-a
aşezat cu grijă în aşa fel încât să nu putem
vedea desenul.

-Eu sunt Livia, a spus femeia aia tânăra.
Sunt pictoriţă şi, fără să vreau am asistat la
discuţia voastră. Ca artist, că om nebun, va
dau dreptate la amândoi şi nici unuia din
voi. Pentru că nu cred în „dialog”, nu cred
în cuvântul scris!
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Artiştii cuvântului sunt un fel de
sportivi aleşi să participe într-o competiţie
în care cel care umple cele mai multe spaţii
goale cu alte spaţii goale, câştigă.

-Uite ce înţeleg eu prin artă, a spus
Livia, dezvăluind tabloul.

Şi bătrânul şi eu l-am privit mult timp
în tăcere. În acel tablou, în doar câteva linii
şi culori eram fără îndoială expuşi atât eu
cât şi bătrânul şi fiecare cuvânt din
conversaţia noastră. Frunzele uscate, stâlpii
de lumina şi oamenii de prin parc, intrau

şi ieșeau din tablou, ca printr-o uşa larg
deschisă.

Fără să spună ceva, fără să-şi ia rămas
bun, bătrânul s-a ridicat şi a dispărut. M-
am gândit atunci că poate iar a plecat să se
sinucidă sau cel puţin să-şi controleze mo-
toreta. Cine ştie, poate era deja mort, şi eu,
insensibilul, nici nu am observat.

În schimb am rugat-o pe Livia să se
aşeze pe banca lângă mine. Pentru întot-
deauna.
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Anul acesta s-au împlinit 100 de ani de
la naşterea celui mai important curent
avangardist, dadaismul, considerat un ade-
vărat fenomen care a influenţat major arta
secolului XX. Spre a marca acest eveniment
s-au organizat în ţară dar şi în străinătate
simpozioane, diverse  expoziţii de fotogra-
fii, documente, afişe, reviste, s-au prezentat
lucrări, multe venind cu informaţii în pre-
mieră. Iniţiatorul şi sufletul acestei mişcări,
cunoscute şi ca Mişcarea Dada, a fost Tri-
stan Tzara, poet şi eseist, un personaj non-
conformist, excentric în idei şi postură, ce
stârnea controverse spre a trezi spiritul
amorţit în convenţii. Tristan Tzara s-a năs-
cut în România, în 1896, într-o familie re-
lativ înstărită, la Moineşti, unde se află şi
acum un monument dedicat memoriei
sale, inaugurat cu mulţi ani în urmă de re-
gretatul profesor Alexandru Piru. Asemeni
multor intelectuali, artişti, oameni de di-
verse condiţii, goniţi de spectrul şi absur-
ditatea Primului Război Mondial, şi Tristan
Tzara, cu o bună educaţie dobândită în ţara
natală,  pleacă în Elveţia, ţară neutră. Aici,
mai exact în Zürich, îl va întâlni pe scrii-
torul Hugo Ball, care deţinea celebrul ca-
baret ,,Voltaire“,  al cărui scop este enunţat
cu claritate: ,,Ținta lui este de a aminti
lumii că sunt oameni cu minți indepen-
dente – dincolo de război și naționalism –
care trăiesc pentru diferite idealuri.“ La 6
februarie 1916, Tristan Tzara alături de
prietenul său, Marcel Iancu, arhitect şi pic-
tor, de  Hugo Ball şi de soţia acestuia, Emy
Hennings, fondează la cabaretul „Voltaire“,
aflat în centrul istoric al oraşului,  dadais-
mul, care clama libertatea absolută prin ne-
garea absolută a vechilor canoane, a

tradiţionalismu-
lui în artă şi în
viaţă.  Manifestul
său se voia un
protest împotriva
formelor consti-
tuite, consacrate
şi pleda pentru
spontaneitate, ar-
bitrariu, neprevă-
zut. Literatura,
artele vizuale trebuiau să cultive hazardul,
să dinamiteze rutina în gândire dar şi în
comportament.  „Dada se îndoieşte de
orice“, spunea iniţiatorul, nebănuind  ce
influenţă uriaşă va avea această mişcare asu-
pra literaturii, muzicii, plasticii, dansului
etc. Între timp, celor din nucleul iniţial li
s-au alăturat artişti din toată lumea, conta-
minaţi de spiritul protestatar, de revoltă al
dadaismului. De unde vine termenul dada,
nimeni nu ştie cu exactitate, existând în
acest sens doar  presupuneri şi speculaţii.
Mult-clamatul spirit de frondă îl vom re-
găsi în sculpturile lui Hans Arp, în tablou-
rile semnate de Max Ernst,  Francis
Picabia, în fotografiile lui Man Ray, în
compoziţiile lui Erik Satie, în versurile poe-
ţilor André Breton, Louis Aragon, Paul
Eluard etc. 

În România, dadaismul nu are un im-
pact semnificativ; se manifestă într-o
formu lă combinatorie cu elemente su pra -
 realiste şi futuriste, promovat în special de
revistele: ,,Unu“, ,,Punct“, ,,Urmuz“ etc.,
ceva mai bine individualizat  arătându-se
în unele texte ale lui Saşa Pană. În 1921,
dadaismul se autodizolvă, capitala avangar-
dismului mutându-se din Elveţia în Franţa,

Dada - 100
Victoria MILESCU
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la Paris, unde se va stabili ulterior şi Tristan
Tzara. Cum spuneam, între numeroasele
manifestări dedicate sărbătoririi centenaru-
lui dadaismului s-au numărat, alături de
spectacole de gen, şi câteva lansări de carte.
În Bucureşti, o carte care a atras atenţia prin
inedit şi prezentare a fost DADA – Triunghi
epistolar (Editura RAWEXCOMS, 2015) de
Florin Colonaş,  la care mă voi referi în con-
tinuare. Autorul, cunoscut în presă prin ar-
ticolele sale despre operele unor artişti
români contemporani, este în acelaşi timp
şi un bun cunoscător al curentelor avangar-
diste – ne-o dovedeşte lucrarea sa, publicată
în 2013, Revizitând avangarda. După cum
sugerează şi titlul, DADA – Triunghi episto-
lar are la bază corespondenţa (1916-1920)
a trei artişti reprezentativi ai dadaismului:
Tristan Tzara, Marcel Iancu şi Francesco
Meriano, doi români şi un italian. Pasionat
şi de teatru, dl Florin Colonaş s-a gândit la
o punere în scenă a epistolelor, astfel că a re-
zultat o carte cu o dramatizare a textelor şi
cu indicaţii regizorale, e drept, minime.
Piesa a fost reprezentată, drumul de la cu-
vântul scris la cel rostit de actori nefiind
uşor, dar nici greu. Autorul a apelat mai
întâi la directorul Naţionalului bucureştean,
actorul Ion Caramitru, care a citit materia-
lul, dar proiectul nu s-a concretizat. În
schimb, directorul nou-înfiinţatului teatru
„Metropolis“, actorul George Ivaşcu, a ex-
clamat: „Ai nimerit unde trebuia!“. Astfel
că, Soirée-ul Dada a văzut luminile rampei.
Regizoarea spectacolului, cunoscuta Cătă-
lina Buzoianu, a venit cu ideea unui specta-
col-lectură, cele trei personaje fiind
in ter pretate de un singur actor. El a fost
Vlad Ivanov, care a realizat un „one-man
show“ solicitant şi de excepţie. Cu talent şi
inteligenţă, Vlad Ivanov a reuşit să contu-
reze fiecare personalitate din acest „trium-
virat artistic“, dar în acelaşi timp şi să
sugereze trăsăturile epocii, efervescenţa crea-

toare, spiritul nonconformist într-o Europă
la începutul Primului Război Mondial. Cea
mai pregnantă figură este, evident, cea a ne-
obositului Tristan Tzara. Prietenul său, Mar-
cel Iancu, de aceeaşi vârstă, 20 de ani,
pictor, face xilogravuri colorate reproduse în
revista „La Brigata“ a italianului Franceso
Meriano, în vârstă de 21 de ani, cel de-al
treilea autor epistolar, care într-o viaţă
scurtă, de nici 40 de ani, a realizat foarte
mult; a fost: director de ziar, profesor uni-
versitar, parlamentar, consul general al Ita-
liei în câteva ţări din lume şi a făcut chiar şi
o scurtă vizită în România. Între cei trei ti-
neri se naşte un sentiment de solidaritate vi-
zând aceleaşi idei şi idealuri. Se informează
reciproc despre evenimente, se sprijină în
promovarea operelor personale, cu însufle-
ţire şi sinceritate. Tzara are revista Dada,
Galeria Dada, Colecţia Dada şi colaborează
cu nume importante, încercând să atragă ar-
tişti din întreaga lume.  Tzara îi scrie febri-
citat lui Meriano despre lucrarea sa,
Première Aventure céleste de Monsieur Anti-
pyrine (1916, cu ilustraţii de Marcel Iancu),
dar şi despre vremurile tulburi din România
declarându-şi apartenenţa de român. Sa-
muel Rosenstock, evreu, îşi ia pseudonimul
Tristan Tzara pentru a-şi exprima starea de
spirit, „trist“ în ţara, de care nu se dezice.
„Să nu uităm că sunt român şi că sufăr mult
pentru soarta ţării mele şi pentru faptul că
nu pot pleca pe front. Cred că acest argu-
ment este suficient de convingător pentru a
arunca o lumină asupra poziţiei mele. Fără
îndoială, războiul va lua sfârşit prin victoria
noastră!“

În pofida unor dificultăţi de limbă – Me-
riano scrie în italiană, în franceză, ba chiar
în română cumpărându-şi un dicţionar ita-
lian-român, cei trei se înţeleg perfect, se sus-
ţin  promovând aceleaşi idealuri. Tonul
obişnuit este cel cordial şi doar rareori se
strecoară lamentaţii privind unele greutăţi
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sau lipsa banilor. E menţionat fugitiv şi la
modul ludic felul în care prietenul Marcel
Iancu ,,împuşcă francul“, împreună cu fra-
tele său, Jean, făcând turnee nocturne prin
restaurante, cântând cântece franţuzeşti şi
româneşti pentru câţiva bănuţi: ,,În privinţa
laturii financiare vă comunic: suntem cu
toţii lefteri! Ce folos că spiritualmente sun-
tem bogaţi, atâta timp cât prin buzunarele
noastre suflă vântul“. Cu o curiozitate juve-
nilă, tot Tzara aminteşte impresia pe care i-
a făcut-o Lenin: ,,...acum, câtva timp am
cunoscut un personaj interesant, care pre-
feră să se manifeste mai mult în spaţiul pu-
blic, decât printre noi. Am aflat că se
numeşte Vladimir Ilici Ulianov. Este un rus-
nac. Poartă barbişon. Un tip citit, fără doar
şi poate! Habar n-am ce hram poartă! L-am
urmărit întâmplător la o întrunire într-o
piaţetă din vecinătate, unde ţinea un discurs
înflăcărat, cu o pregnantă tentă politică şi o
bună impostaţie vocală. Vorbea cu multă
dezinvoltură germana.“ Tzara îi admiră pe

revoluţionari. Cu timpul, radicalismul lui se
domoleşte, plecând la Paris, opera sa capătă
mai multă căldură şi coerenţă. Moare în
1963, fiind înmormântat în cimitirul Mon-
tparnasse. 

Piesa lui Florin Colonaş, deşi de dimen-
siuni reduse şi ieşind oarecum din tipic, are
o indiscutabilă valoare de document. Reînvie
personaje care au făcut istorie literară, amin-
tindu-ne de acei tineri minunaţi care şi-au
trăit cu pasiune ideile, convingerile şi au ac-
ţionat pentru a le pune în operă.  Celor trei
le-a lipsit internetul de azi, care face comu-
nicarea mai rapidă, dar nu le-a lipsit talentul.
Nu le-a lipsit entuziasmul care dizolvă grani-
ţele comodităţii, ignoranţei, intoleranţei.  

Chiar dacă, paradoxal,  mesajul dadais-
mului era unul nihilist, el a contribuit la
dezvoltarea multor curente moderne eu-
ropene. A dezinhibat şi eliberat imagina-
ţia dincolo de limite, i-a provocat pe
oameni să nu accepte absurdul arătându-
le faţa absurdului.
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ORFEU
Se făcea că Orfeu
coborâse de undeva
sau din lună
sau din viaţa de apoi
ne   înşiruise pe toţi
cu ochii
spre-o cale necunoscută
şedeam cuminţi
aşteptând un semn
poate-o minune
să ne vindece de teamă
şi tăcere
porumbeii poştaşi
nu mai erau nicăieri
să trimitem vreo veste
norii coborâseră în palma lumii
eu singură-mi luasem 
necuviinţa
să cânt
îmbrăcată în ploaie
înnodam un vers
despre Hamlet şi York
dar am fost
scoasă din rând.

MESA LA VATICAN
Vara,
la ora de vineri,
spre seară,
în  Basilica San Pietro
sfinţii,

purtând mănuşi pământeşti
ne mângâie
trecând prin memoria noastră
făcându-ne creduli 
şi gata de zbor
uitând tabloul vremii 
plin de iederă în flăcări,
gângănii şirete 
şi îmbrăţişări dezacordate
îngerii ne dau
ambrozie şi vin
PAX VOBIS!
linişte mov,
câteva picături din apa sfinţită 
luate la intrare
şi lacrima ta
pentru
plecarea viitoare.

LEGENDĂ ADĂUGITĂ
Potop de ape sălcii
pe tavanul Sixtinei…
poate-aici te-am pierdut
poate
mai există un Noe
în alte Galaxii
poate tu ai şi urcat
în corabia lui
rătăcind
prin albastrul vâscos
al unui potop
re-programat
având permis
de a-temporalitate
vindecat de întuneric
şi văzduh...
pe un prundiş străin
eu 
îmi număr paşii
ne vom reîntâlni
într-un paradis
cu reguli nepârguite.

Veronica B~LAJ
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(Din revista  AUTRE SUD, Cahiers tri-
mestriels, septembre 2005 no 30)

ALAIN SUIED: LE VISAGE SECRET
FAŢA SECRETĂ

Extraits

Feţele nu ştiu
că poartă mai multe lumi
sub trăsăturile lor. Feţele
nu ştiu că ascund 
mai multe copilării
sub ridurile lor.
Feţele nu ştiu să vadă
spaţiul infinit care traversează
generaţiile. Feţele nu ştiu
să audă strigătul unic
al rănilor lor
sub indiferenţele noastre.
Feţele îşi aduc aminte
de prima lor spaimă şi de primele
minciuni însă au pierdut
orice urmă a visului pur şi întins
al eternităţilor noastre.

Feţele nu au cer.
Au dat uitării exilul
naşterii. Au dat uitării
vertiginoasa separare.
Apasă prima frunte
pe oglinda goală.

Feţele nu ştiu
că poartă mai multe generaţii
sub trăsături. Feţele 
nu ştiu că arată
mai multe poveşti
în ridurile lor.

Feţele nu ştiu să vadă
aceeaşi durere care traversează
lumile. Feţele nu ştiu
să audă cântecul multiplu
al memoriei lor
în tăcerea lor.
Feţele dau uitării
primele bucurii şi primele
mărturisiri dar regăsesc
orice prezenţă a momentului pierdut 
al naşterii.

Feţele nu au un loc.
Au dat uitării exilul 
cerului. Au dat uitării
necesara separare.
Întind întâiul râset
pe orizontul deschis.

* 

Ce înger teribil
a pus neaşteptat degetul
pe buzele de-abia întredeschise
ale nou-născutului?
Ce uitare a chemat el în judecată
asupra lumii abia părăsite?
De atunci avansezi în 

Traduceri din limba francez`
Cornelia B`lan POP
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sens iar interogarea ta 
te duce în lume
în loc să pretinzi stăpânirea
misterului natural al lumii.
Înger omenesc şi simplu
trebuie să-ţi mulţumim
trebuie să-ţi regăsim
privirea pierdută    
privirea secretă
ori puritatea, teribila
puritate a bucuriei tale.

Ce înger potolit
a pus neaşteptat degetul
pe buzele de-abia închise
ale celui dispărut?

Ce pact ai semnat
cu cuvântul fără ştiinţă?
Mereu ai mers spre 
adevăr şi în exil
ai iubit lumea
în loc să pretinzi dezvăluirea
misterului infinit al lumii.
Înger omenesc şi simplu,
trebuie să te recunoaştem 
trebuie să recompunem
locul celuilalt
spaţiul celuilalt
spaţiul interior al copilăriei
ori puritatea, teribila
puritate a retragerii tale.
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Buze
Mi s-a întâmplat
Ca să văd
Cum un zâmbet
Poate-nflori
La periferia unor gunoaie.
Există
Un 
Ceas
Care
Mă iubește
Și mă urăște
În același timp.
Un parfum violent
Îmi forjează stomacul
Și buza ta,
Cea de sus,
Rătăcește oarbă
Căutând-o
Pe cea de jos.

Egal
N-am nimic de pierdut,
N-am nimic de găsit,
Iată 
Cum
O egalitate
Poate naște
Atâtea 
Inadvertențe.
Ești carne,
Îmi suflă măcelarul în ceafă.
Dar ce bună e pielea ta,
Adaugă tăbăcarul
Sunt un lucru,
Sau suma unor lucruri
Care vorbesc
Despre altul acela
Toxic din mine.  

Turn
Turnul 
Este o rădăcină
răsturnată
În aer
Ce-și scufundă
Zborul
În
Aripile de sub pă-
mânt,
Acolo unde noi
Căutăm mirarea.

Grădină
Mă
Plimb prin grădină
Ca un mântuitor convalescent,
Un pas,
Un miracol.
Doi pași
Și
Nu mai rămâne nimic.
Ce scrie pe tablă
Întreb,
Ce-i cu grădina aceasta
Pătată de umbra unor
Flori ireversibile?
Închid grijuliu
Lacrima acestor flori trădate
De pașii mei fără mireasmă și scop,
În freamătul unei regăsiri
Întârziate
Norul, 
Crinul cerului
Își deschide petalele reci
Peste această întâmplare.

Felician POP
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Săptămânalul
Le courrier  inter-
national oferă o
vedere panora mi -
că de știri, cu
rapoarte ale pre-
sei străine. În nu -
mărul 796 există
un articol despre
Franța intitulat:

„Scriitori deconectați de la realitate.” Ziarul
suedez Svenska Dagbladet afirmă că re-
voltele din suburbiile franceze, din noiem-
brie 2005, au avut loc în timp ce se
acordau în liniște premii literare: „Lite -
ratura franceză  ignoră existența cartierelor
defavorizate“. 

Autorul acestor remarci, jurnalistul
Thomas Lunderquist a cerut mai multor
scriitori francezi să răspundă la întrebarea:
„Unde sunt suburbiile în literatura
franceză”? 

Chestiunea a fost atât de complexă încât
scriitorul și jurnalistul Frédéric Vitoux,
membru al Academiei Franceze, i-a sfătuit
pe suedezi să se întoarcă cu 30 de ani în
urmă și să citească Voyage au bout de la nuit,
„un mare roman francez al secolului al XX-
lea care evocă un decor frapant al suburbi-
ilor de la periferia orașelor Clichy și altele“.
Frédéric Vitoux este un reputat specialist
în scrierile lui Louis-Ferdinand Céline. 

Problema este că în cei treizeci de ani
suburbiile s-au schimbat. François Busnel,

directorul revistei Lire răspunde la această
întrebare. El recomandă cărțile lui Francois
Bon (Daewoo, Ed. Fayard), și cartea lui
Gérard Mordillat (Les vifs et les morts, Ed.
Calmann Levy). François Busnel citează pe
tânăra Faiza Guène, autoarea romanului
Kiffe kiffe demain (Ed. Hachette Littératures),
un adevărat bestseller care descrie viața
unui tânăr arab din  suburbii.

Jurnalistul suedez însuși numește
„imigranți” pe Milan Kundera, Tahar Ben
Jelloun, Andrei Makine, Shan Sa, afirmînd
că au fost recunoscuți numai după ce au
„adoptat stilul corect“, plecându-se, așa
cum ar trebui, culturii majoritare. Unii au-
tori sunt publicați separat în colecții spe-
ciale, cum ar fi colecția „Continents noirs”
din Gallimard dedicat literaturii franco-
africane. „ Femeile știu cum să evoce sub-
urbiile în scrierile lor: Marie Ndiaye,
Calixthe Beyala, Lydie Salvayre sau Assia
Djebar ...

Pe scurt, ar fi trebui întrebați autorii
francofoni care trăiesc în Franța precum și
scriitorii apaținând populației beur, magre-
bini născuți și educați în Franța. Mai am-
intim romanul congolezului Daniel
Biyaoula, Agonies, și, mai recent, pe tânărul
camerunez Yemy autor al romanului Sub-
urban blues, al cărui titlu  spune mai mult
decat cuvintele: o carte care debordează ...

Scriitori mai puțin mediatizați din sub-
urbiile Franței luptă pentru a obține un loc
în mijlocul literaturii franceze. De multe ori,

Periferia în literatur` sau literatura
de periferie? Literatura magrebin`
de expresie francez`. Literatura beur.

Relu CO}OFAN~
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lucrările acestor tineri talentați sunt incluse
în paginile revistelor și ziarelor de prestigiu,
mai degrabă decât în   paginile destinate cul-
turii. Eticheta de scriitor de periferie este
« tatuată » pe pielea lor doar pentru faptul
că aparțin minorității magrebine.

Faiza Guène, romancieră, scenaristă și
regizor francez de origine algeriană, a lansat
în 2004, Kiffe Kiffe Demain, un bestseller,
cu peste 400.000 de exemplare vândute
numai în Franța. Romanul a fost publicat
în 26 de limbi. La acea vreme, tânăra
romancieră avea numai 19 ani. „Jurnaliștii
îmi cer părerea cu privire la văl, imigrație,
revoltele din suburbii ... Am vorbit despre
toate, în afară de cartea mea. Am fost
considerată scriitor suburban și nu pur și
simplu scriitor”, s-a destăinuit site-ul Za-
manfrance. Cu toate acestea, ea este
încântată să face parte din acea generație
de scriitori care contribuie la „popu-
larizarea literaturii.” Tânăra, în vârstă de 27
de ani, anunță apariția celui de-al patrulea
roman al său, publicat de Fayard.

Dacă jurnalistul suedez se întreabă de ce

sunt neglijate suburbiile în literatura
franceză actuală, noi ne întrebăm de ce
scrierile autorilor aparținând altor culturi
sunt marginalizați și încadrați la „periferia”
literaturii franceze, deși unii autori, cei de
origine magrebină, sunt născuți, crescuți și
educați în Franța? E firesc să existe o
literatură periferică a minorităților? Cul-
tura nu ar trebui să aibă granițe, mai ales
în interiorul aceleeași țări. Majoritatea scri-
itorilor români care s-au afirmat și s-au sta-
bilit în strainătate au fost afiliați literaturii
țării gazdă. Astfel, operele lui Emil Cioran
și Panait Istrati aparțin literaturii franceze.

Scriitorul Tahar Ben Jelloun, un reputat
scriitor de origine marocană, stabilit de
câteva decenii în Franța, care a primit pre-
miul Goncourt (1987) și Legiunea de
Onoare (2013), este considerat scriitor ma-
grebin de expresie franceză. 

Autorii francofoni din noua generație
vor reuși să schimbe codurile literaturii
franceze sau vor fi considerați, în conti -
nuare, scriitori aparținând unei literaturi de
periferie? 
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La ce să-i pui prin muncă crizei digul?

Multicolora faună de criză
A generat un soi nou de jivine
Ce-a învățat să dea din coate bine,
Făr-a mai pune cerebelu-n priză.

Omniprezente-n mediile caline:
Mezat, lansare, împrumut, coriză,
Cât ai clipi-și prind locul în ampriză
Să-ți sugă-apoi și sângele din tine.

La ce să-i pui prin muncă crizei digul,
Când poți să te=mprumuți la FMI?
Plătească vama cei care-or veni.
Le lasă borta, ție-ți ia covrigul.

Parangheliștii-și umflă teșchereaua,
Iar țara și-a găsit cu ei beleaua.

Iar de răsuflă inarmonic, greu

Stăpân și sclav ori nobil și plebeu,
Bogat, sărac de toate câte are,
Din vene-i storc și laptele pe care
L-a supt din țâța mamei ca bebeu.

Să nu te miri să vezi când, la culcare,
Cu lumea pleacă însuși Dumnezeu
Și jugul greu se smulge din resteu,

Pământul, stors, cum pică din picioare.

La pieptul lui, sensibil ca o liră,
Să-ți pui urechea, sonului pereu,
Pacientat, cu simțul neaoșist,

Și să-i asculți plămânii cum respiră.
Iar de răsuflă inarmonic, greu,
Sistează sonda gazelor de șist.

Cum să-ți oprim căderea ta din mers?

Țâșnesc din soare razele șrapnele,
Oceanu-aruncă gheața peste bord,
Se pupă Polul Sud cu Polul Nord,
Solvesc meridiane-n paralele.

Pământul dă cu oiștea-n babord,
Taifunul face lainerul surcele,
Scot șișuri găuri negre din plăsele
Și stresul lunetist țintește-n cord.

Catarg sfidând furtuna-n agonie,
Minuscul punct pierdut în Univers,
Cum să-ți oprim căderea ta din mers,
Să te menții, cu noi, în veșnicie?

Mărite inginer din Siracuza,
Ne dă pârghia să salvăm cambuza.

Noi toți suntém prin viață pasageri

Ni-i viața-ntr-o continuă mișcare.
Un steag când cade, altul se ridică,
Un rege urcă, celălalt abdică,
Un suflet naște-n timp ce altul moare.

Egali de la vlădică la opincă
În fața judecății viitoare,
În viață orice mic vrea a fi mare,
Orice sfrijit se-nfoaie ca o tincă.

Nicolae M~TCA{
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Sub teascul greu și dur al vremii roate
Coboară mulți, dar urcă cine poate.

Noi toți suntém, prin viață, pasageri
Și lumea toată nu-i decât o gară,
Urcăm din care-n trenuri, viageri,
Dar nu știm siguri câți din noi coboară.

Feciorii noștri-o iau spre țări străine

Ne pleacă fiii noștri-n țări străine.
Sfrijiți bureți, rămânem stâlpi la casă.
Într-un amurg, puterea când ne lasă,

Ne-alină somnul lin un mărăcine.

În pârg dă orzul, cucii nu-s acasă.
Pe noi, sub glie, lutul strâns ne ține.
Recolta verii s-o stocheze cine,
Să-nchine cine un pahar la masă?

Se lasă casa tot mai mult pe-o rână,
Rugina roade lacătul la ușă.
Ciulini purtați de vânt pe cărărușă.
Tristeți șoptind, ținându-se de mână.

Feciorii noștri-o iau spre țări străine,
Iar Țara noastră, draga, cui rămâne?
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Spre centrul
orașului străzile se
îngustează și șer -
puiesc – nu știi
încotro dau doar
dacă ești autoh-
ton; încă și așa, se
tot modifică sen-
surile, restric ții -
le… nu era de

mirare că rulam cu prudență, mai ales din
cauza panourilor de construcție care limi-
tau banda de circulație. Când am răzbit la
piațetă, un morman uriaș de cherestea
veche o ocupa – resturi de binale, schelărie,
grinzi, ca un monument ciclopic al rezi-
duurilor edilitare, silindu-ne să ocolim la
limita trotuarului pentru a traversa.

– Dincolo de bloc trebuie să fie o par-
care, opină Iustin.

– Dacă nu s-a metamorfozat, i-am în-
tors-o.

Geo tăcea, prudent.
Într-adevăr, n-am aflat nici o parcare,

măcar că înaintasem binișor.
– N-are rost, am zis. Mă bag undeva, ne

întoarcem și suim pe schelăria aia… e de-
stul de înaltă ca să ne orientăm.

Așa am și făcut.
La pas, maldărul acela incredibil părea

inextricabil, compus heteroclit de șantier,
dar avea și haosul o logică – pășind peste
goluri am ajuns la un schelet de macara a
cărui pantă ducea spre înălțimile de unde
planul intersecției se limpezea. 

Dar n-am apucat să ne deslușim fiindcă
doi bărbați în uniforme cafenii s-au ivit în
urma noastră, făcând gesturi energice de

oprire și s-au apropiat.
– Se pare că aveți chef de ascensiuni, a

exclamat unul.
– Care sunt interzise cu desăvârșire, a

adăugat celălalt. Se vede treaba că nu
cunoașteți protecția muncii.

– Străini, a ricanat disprețuitor primul.
Scăpați cu o amendă, dar coborâți imediat!

Chipurile ca să ne ajute, ne-au prins
zdravăn de brațe; cătinel, am traversat
hârtoapele artificiale până jos, unde pro-
cesiunea pietonilor părea nesfârșită. M-am
uitat în urmă – Geo se făcea tot mai mic
până a dispărut, șiretul… m-am prefăcut
docil că ocolesc un stâlp și… n-am mai re-
venit; statura înaltă a lui Iustin se depărta
dar nu-i purtam grija… știam că-și va fo-
losi boxul ce-l avea mereu la îndemână…
îmi și părea rău de paznic… riscurile me-
seriei.

Așa că am cotit pe stradela adiacentă,
agale, ca vizitatorul curios, până ce lumea
care ieșea dintr-o clădire m-a făcut să înce-
tinesc; m-am uitat la firma de pe zid –
„Şcoala de Muzică”. Minunat! Puteam să
contemplu publicul; fluxul s-a subțiat iar
ultimii doi – Bătrânul și un acolit.

– Iată-te, a exclamat el. Cam târziu,
spectacolul Innei s-a terminat… chiar a
dansat goală, fără măcar un văl…

– Pe armonii de violoncel, a adăugat
prevenitor acolitul.

– Dumnealui este Naim, a precizat
Bătrânul. Părtaș la unele acțiuni… Ne
însoțești?

Firește că eram de acord… oriunde.
După clădirea școlii, pe partea umbrită,
zidurile terne se opreau la colțul cu vitri-

Marian DRUMUR

Chiar înainte de amiaz`
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nele atractive ale unei librării; am intrat pe
rând.

Mii de cărți expuse în felurite chipuri –
rafturi de jur-împrejur, mese și suporturi ro-
tative, un pult central… chiar și un iglu de
tipărituri într-un ungher… dezolantă, atâta
concentrare aleatorie… ca și preferințele
alegătorilor care se vânturau în spațiu… dar
Bătrânul nu părea impresionat, doar cir-
cumspect… a foiletat câteva volume și a
decis:

– Altădată.
Așa că a ieșit înaintea noastră; în -

tâmplător, privirea mi-a căzut pe o
copertă din vitrină… era tocmai „Malleus
Maleficarum”, tratatul medieval despre
vrăjitoare, interzis încă de atunci, un in
quarto, cu ilustrații… o raritate ire -
zistibilă. Am privit spinările celor doi
cum se depărtau tacticos şi am intrat din
nou.

Toată tejgheaua am măsurat-o din priviri
înainte de a întreba:

– Și „Malleus Maleficarum”?
– Nu avem așa ceva!
Vânzător stupid!
– Şi în vitrină?!
– A, poate în vitrină. Acolo sunt expuse

altele.
S-a dus, a scotocit și s-a întors cu cartea.
– Face treisprezece lei.
Putea să mă împingă cu o scobitoare și

cădeam, așa înțepenisem… că n-aveam o
pará chioară, știam prea bine, de când auzi-
sem de amendă.

– Stai așa, i-am zis vânzătorului, că mă
întorc!

Și ia-o la fugă… să-l ajung pe Bătrân din
urmă, să mă crediteze; noroc că avea pasul
molcom… l-am ajuns.

– Treisprezece lei, a zis el gânditor, nu
crezi că este o sumă exagerată?

– Exorbitantă, a întărit acolitul.
Apoi să nu-l pleznești, virtual măcar?!

– Prețul a două pâini, am precizat.
– Două pâini, cinci pești, a bombănit el,

și începem să credem în minuni… Dar cum
rămâne cu vrăjitoarele? Nu se leagă!

Uite-așa se refuză elegant, prin perifraze.
L-am privit lung, până am început să văd
dincolo de ei… inițial difuz, apoi conturul
lui Iustin s-a înfiripat, aievea.

– Dacă mă crezi, a zis, am descris spirala
lui Arhimede prin labirintul acesta… nu se
putea să dau greș…

– Și Geo, am întrebat, prostește.
– E parcat lângă mașină; ce învârți pe

aici?
– Un împrumut nereușit, m-am plâns.
Și i-am explicat, în timp ce interlocutorii

de adineauri își reluau mersul… spre
nicăieri.

– Bine, a concluzionat Iustin, s-ar putea
să facem rost de ceva numerar… dar pentru
o terfeloagă de procedură penală din Evul
Mediu… nu știu dacă merită. Ca să te con-
ving, dacă îmi faci o vizită, îți dau „Cartea
de colorat spectacole a lui Zacharias”, sper
să-ți aduci aminte…

– I-am spus vânzătorului să aştepte!
– Câți ca tine!
Așadar m-am luat după el, doritor să

deslușesc metoda geometrică a parcurge-
rii străzilor; firește, nu era vreuna, totuși,
pe neunde, am ajuns la locul unde par-
casem mașina, în preajma căreia Geo
făcea eforturi să se disimuleze… preven-
tiv.

– Începeam să mă îngrijorez, a remarcat
el, neutru. Suburbia noastră e mai
liniștită… ca termen de comparație.

Ne-am îmbarcat, ca și cum bucla se în-
chidea; în automobil, am scos tableta și am
verificat: cinci pâini și doi pești.
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Constantin a
ajuns acasă la
începutul nopții.
A băut în grabă
un ceai cald şi s-a
în tins pe pat.

– Femeie,
spune-i lui
Dumitru să vină
până la mine!

Mâine trebuie să ajungem neapărat la frate-
meu.

– N-a venit. Pe unde-o rătăci băiatul
ăsta? Numai fata aia a lui Sasu i-a răsucit
min ţile.

– Da, da… Mereu este cu ochii pe el,
iar grecul să n-audă. „Vanessa, unica mea
fată să se încurce cu un coate goale!?... Un
venetic de prin Olte nia!…”  Mare ticălos,
Tudorițo, grecul ăsta… Dumitru s-a băgat
în belea mare.

Noaptea învăluie totul într-o volbură de
întuneric. Strada doarme vegheată de o
lumină vagă de la luna prea depărtată, care
stă priponită la marginea unui covor de
stele. Foşnet de vânt de noiem brie.    

Bate cineva în poartă. 
Tudorița iese cu un toiag în mână:
– Care ești, mă?
– Om bun, nu te speria… Poliţistul din

port.
Săgeată otrăvită în inima fe meii. „O fi

vorba de Dumitru?” Capul i-a devenit
greu, picioarele i s-au înmuiat. Se sprijină
de parul gardului.

– E groasă... Cheamă-l pe Constantin!
Prin dantela neagră a nopţii, un ţipăt ră -

guşit de bufniţă. 

– Constantine, hai cu mine în port.
Puteţi veni amândoi…

Până ce-au ajuns s-a tăcut. Niciunul n-
a îndrăznit o vorbă. O tăcere roasă de
întrebări care rămâneau nepuse. Niciunul
nu îndrăznea să le rostească.

*
Dumitru a coborât de pe nava cu

scafan drii pe la opt și-un sfert. 
– Καλή σας μέρα, Dimitrios! 
– O zi bună și ție, Andreas!  
Dumitru avea destul timp să ajungă la

birou. Numai ochii cerului au văzut ce s-a
întâmplat după ce-a coborât de pe navă.
Spre seară, doi romantici adoles cenţi i-au
găsit hainele pe malul mării, dichi site ca
pentru o călătorie. Nu lipsea  ceva.
Șosetele, pantofii, cămaşa, pantalonii,
batista… toate erau aranjate cu migală.
Nici izmenele nu lipseau. Dumitru plecase
gol. Cea sul rotund de buzunar cu capac şi
lănţișor era în haină, la locul lui. Actele și
câţiva lei, într-un portmoneu din piele,
erau în buzunarul hainei. Se aflau, toate, în
acelaşi loc, pe malul mării, păzite de un
poli ţist. Rămăseseră ca la înce put, cum le
lăsase Dumitru. Sau…

În aer plutea  un mister. 
*

Gheorghe venise singur la Constanţa,
înainte de Paști..

– De ce n-ai luat-o, mă, şi pe soru-mea
Anica?

– Am venit să vă aduc o veste care vă va
bucura. Anica a născut o fetiță. Ca o floare e
de frumoasă. D-aia i-am dat numele Florica.
Am avut
noroc de data asta. Două, după Dumi tru,

Taina m`rii
Ioan BARBU
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ne-au murit în mâinile moaşelor. Florica
noastră are unşpe luni acum. La anu’ om
veni împreună. Cu un copil la niciun an nu
te încumeți să pleci la drum.

Gheorghe l-a mințit pe cumnatu-său că
nu mai lucrează la petrol, în Prahova. 

– Mi-am găsit, cumnate, un loc mai bun.
M-am angajat la CFR, lucrez la Predeal.
Câştig bani frumoși acum. Să nu-mi mai
trimiţi pentru tren. Anul ce vine te calc și la
Paști și la Crăciun. Cum zisei, Anica n-a
putut veni acum cu mine. 

La anu’, cumnate, la anu’ venim cu
siguranță amândoi. O aducem și pe Florica
noastră, s-o vedeți…

Patru ani la rând i-a tot așteptat. „O fi
având omul treabă multă, are răspundere la
căile ferate”, gândea Constantin.

*
„Fratele meu drag, de la un timp îmi duc

singură amarul. Gheorghe s-a înhăitat pe la
Predeal cu nişte hoţi de cai. Ăia îi furau
noap tea din imașuri, prin munți, iar
Gheorghe îi aducea prin târguri şi-i vindea
prin părţile Craiovei. Se făcuse, omul meu,
geambaș, își juca viaţa pe un fir de aţă. Când
a simţit că jandarmii sunt pe urmele hoţilor,
s-a lăsat de samsarlâc şi s-a înhăitat cu
diavolul, la spart de biserici. Într-o noapte
s-au pus sătenii de strajă la biseri cile pe unde
nu umblaseră hoții. Potera i-a luat ca din
oală. Gheorghe a stat la ocnă şase luni.
Ocnă grea. Nu ţi-am scris că n-am vrut să
vă mai fac şi vouă zilele amare. Tare mi-e
ruşine de sat, mi-e ruşine de tine şi  de
Tudorița, mi-e tare rușine și de băiat. De ce-
i făcu tac-su rușinea asta?!  Vezi cum îi spui
lui Dumitru… Pe Gheorghe l-am şi îngro -
pat după o lună ce i-au dat drumul de la
ocnă. L-au ţinut  acolo lunile alea cu butuci
la picioare, în cer cuite cu șine groase şi
nituite de fierar. Zi şi noapte a stat în adânc,
în apă şi în frig, cu butuci la picioare și cu
lanțuri la mâini. A răcit, s-a îmbol năvit de

oftică… Am rămas văduvă, Constan tine,
părăsită de Dumnezeu. Mă mai ține în viață
fata. Diavolul l-a spurcat pe Gheorghe la
bani şi la icoane vechi din Casa Domnului
şi ne-a făcut neamul de râsul lumii largi. Nu
mai scot capul în sat de ruşine. Asta am vrut
să afli. Ai grijă de Dumitru. Omul meu ne-
a lăsat cu mare blestem pe cap. Gâga Ioana
mi-a zis că blestemul ăsta  se lasă la copii,
până la al șaptelea neam. Tare mi-e frică…
Mi-e teamă să mă mai și închin. Anica.”

Constantin a citit scrisoarea, a scos un
oftat lung și a ieşit pe uşă. S-a oprit la
crâşma din colţul străzii. Dumi tru a luat
plicul și s-a închis în camera lui.

*
De la primirea epistolei, zilele casei au

intrat în mormânt. O nenorocire nu vine
niciodată singură. La vreo lună, Anica a
primit o telegramă: „Vino urgent la Cons -
tanţa. Stop. Dumitru dispărut. Stop. Mare
nenorocire. Stop. Constantin”

Pe Florica a dus-o la surată-sa Titina.
– Surato, eu mă îmbrac în doliu și plec

la Constanța. Am visat tare urât. Se făcea că
venea peste mine o apă mare, în valuri-
valuri. Deodată mi-a sărit în faţă un pește
uriaș cu cap de vampir. Ăla care îți suge tot
sângele…  Nici una nici alta, îmi zice: „Îmi
dai sângele și te las.” M-am luptat cum am
putut cu dihania și cuțitul care îl aveam pe
masă i l-am înfipt în gât. Mult sânge,
năvală! Dihania nesătulă de sânge, înrudită
cu diavolul, a înroșit îndată valurile care
arun cau la mal, dup’asta, rechini morţi,
caracatițe cu ochi mari cât cepele și cu zeci
de tentacule în strânsura cărora se aflau
capetele unor copii cu orbite anormal de
largi. Veneau înspre mine..,. M-am trezit
fleașcă și cu o sperietură de mi-a fost frică,
soro, să mă dau jos din pat. 

Aud pași pe prispă. Apoi, poc-poc, poc-
poc, bate cineva în ușă. Era poştaşul. A
strigat ce-a strigat la poartă  și a intrat în
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curte. „Anico, dau turcii năvală peste
tine!...” Mi-a adus telegrama asta.  De cum
am citit-o nu mai am liniște în mine…

Lângă Anica miaună o pisică neagră.
Smoală.

Titina luă o nuielușă și-o alungă din
odaie.

– Zââât, diavoliţă, fugi de-aici! 
– Aduce nenorocire, Titino, semn rău… 
Anica se aşeză speriată pe marginea

patului. Pri vea înspre nicăieri. I se păru că-
i plutește prin fața ochilor rechinii ăia morţi
pe care îi visase, caracatițele cu ochii căscați
ames tecate cu capete de copii… O babă
ciungă împărțea ştergare cu bănuţi înnodaţi
la colţuri. 

– Surata mea dragă, presimt că s-a
întâmplat ceva rău cu Dumitru al meu.
Pentru mine viaţa s-a sfârşit!

*
L-a căutat o săptămână întreagă. Zi şi

noapte. Doi scafandri de pe nava
căpitanului Andreas Kyriakos au cotrobăit
prin toate cotloanele mării. A întrebat din
va po rean în vaporean, dacă nu l-a văzut
careva. Pe Sasu l-a descusut o zi, de
dimineaţă până seara. „Ce-ai avut,
domnule, cu băiatul meu? L-ai omorât?
Spune drept! Ziceai că e un vene tic. Fi-ta era
moartă după el, am aflat eu asta…
Te-au pârât chiar ai tăi, că vorbe grele ziceai
despre Dumitru. Venetic, ai? Venetic eşti
dumneata, că ţi-ai lăsat ţara, ca să vinzi pe
la noi uleiuri, măs li ne, piper  și alte miro -
denii. Fereas că-te păcatul, domnule Sasu!
Dacă i-ai făcut ceva rău băiatului meu, cu
mâinile astea te omor!” 

A anunţat dispariţia lui Dumitru la
Ministerul Lucrărilor Publice. S-a dus la
Galaţi și a vorbit cu  șeful Inspec to ratului
General al Navigaţiei şi Porturilor, cum a
învăţat-o Constantin. Pe unde n-a
umblat… Dumitru nicăieri! Numai în
Grecia nu l-a căutat. Unii bănuiau c-ar fi

plecat cu un vapor într-acolo…
– Mă, Constantine, am o presimțire…

De înecat nu s-a înecat, că doar nu făcea
Dumitru baie în mare, pe frigul ăsta – și  în
pielea goală. De  fugit cu vreun vapor în
Grecia n-a fugit, cum zic unii. Zvon al lui
Sasu, cred eu. M-am interesat, nici un vapor
n-a plecat în zilele astea. Mă Constantine,
Sasu l-a omorât! Grecul, în ura lui nebună,
a plătit pe careva să-l omoare, l-a făcut
bucăţele şi l-a aruncat în vreun canal.
Găseşte-l, acum! Să ştii că vorba asta circulă
prin oraş. Iese fum, Constantine, fără foc?!
Doamne, de ce nu l-ai îndemnat, cum a
citit scrisoarea mea, să vină acasă? Nu i se
mai întâmpla nenorocirea asta. Bănui, mă
Constantine, că n-a venit de inimă rea
pentru ce i-a făcut tac-su. Păi, n-a fost ușor
nici pentru el… Dar dacă a fugit fără urmă?
Mă întreb  de ce, mă, n-a vrut el s-o vadă
măcar o dată pe Florica? Înţeleg, s-a
răzbunat pe mine… Dar de ce şi pe surioara
lui?...

*
– Cheamă, fetiţa mea, pe tanti-ta Titina

până la mine. Spune-i că mi-e tare greu să
mă ridic din pat. 

Şi-a amintit de bocetele care vin din
caseta de argint în care Gheorghe îşi ţinea
banii. Sub ei a găsit şi-o cruciuliţă din aur.
„S-o scot, naibii, din casă. E cu blestem
caseta asta. Cine ştie din care biserică a
furat-o…” 

Titina gâfâia, buzele îi tremurau. 
– Anico, nu te simți bine? 
– Surata mea, eu n-o mai duc mult. Mi-

au scăzut puterile, nu mai am aer…
Dumnezeu mă cheamă la el să ispăşesc din
păcatele lui Gheor ghe. Prea multe strânse
pentru el. Să-i mai iau eu din ele.
Mântuitorul a luat și el asupra sa din
păcatele şi fărdelegile noastre. Ai tu grijă de
Florica mea, ai mare grijă. Când s-o mări şi
va înţelege să-i vorbeşti despre nemăsurata
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mea iubire pentru ea. Şi de pe lumea ailaltă
tot cu gândul la ea voi fi. 

– Surată, îți jur... Titina își făcu semnul
crucii. Îţi jur că Florica va fi ca a mea, să fii
liniștită, pe unde vei umbla! 

Ca sculată din moarte, cu voce ca din
pământ:

–  Oooh, surata mea dragă, era să uit. Ia
tu caseta din odaia de-alături şi du-o la
biserică. Dă-i-o popii în mână şi spune-i să
ne scape de blestem. Cum adorm, mă
urmăreşte un plânset zbuciumat de femeie,
cu frânturi de vorbe. Un bocet sfâşietor mă
urmăreşte. Gheorghe o fi furat-o din vreo
biserică. În biserică îi este locul! Doam¬ne,
cu ce ţi-am greşit de mi-ai adus numai
pustiu în suflet? Cu ce-am greşit, Doamne,
ca să mi-l iei pe Dumitru? Cu ce ţi-am
greşit?! 

Cuvintele din urmă abia le-a rostit.
Glasul i se cam topise… 

Pe Titina a podidit-o plânsul. Să-şi
ascundă lacrimile, întoarse privirea spre
prispă. Fulgi albi, ca de făină, curgeau din
cer. 

– A început să ningă, surată...
– Era şi vremea, că mâine este Crăciunul. 
Din curte se aude cântec de copii: „De-

schide uşa, creştine/ Deschide uşa, creştine!
Că venim şi noi la tine,/ La mulţi ani, mulţi
ani cu bine!/ Drumu-i greu și-am obosit,/
De departe am venit/ Și la Viflaim am fost/
Unde s-a născut Hristos.” Amândouă
ascultă cu lacrimi în ochii. Florica îi privea
din prispă. „…Și-am văzut și pe-a Sa
Mamă,/ Pe care Maria-o cheamă,/ Cum
umbla din casă-n casă/ Ca pe Fiul Sfânt să-
L nască. (…)/ Deschide uşa, creştine/ De-
schide uşa, creştine! Că venim şi noi la tine,/
La mulţi ani, mulţi ani cu bine!”

– Dă-le câte un măr şi câte un covrig. E
un coş pe laviţă. Au plecat sărăcuţii pe vre-
mea asta rea… Dă-le câte doi covrigi de
fiecare.

…Noaptea, pe la trei, pe Titina a luat-
o somnul. Adormi pe un scaun. Când s-
a trezit, Anica avea ochii mari, deschişi.
Mâinile erau cruce pe piept. Sufletul îi
plecase în negura veșnică fără lumânare.
Titina a aprins una și i-a așezat-o între
degetele reci. „A plecat neîmpărtășită,
biata de ea.” Se auzi ca un pâlpâit de
aripi. Lumânarea s-a stins. Titina se
închină și făcu un pas înapoi. „I-a plecat
demonul!”  

Nu s-a oprit ninsoarea. Din cer cad can-
dele albe. Copleșită de durere, Titina privi
lumina de zăpadă din ochii moartei.
Tresări… „L-a găsit, slavă Domnului!” „…
l-am găsit, Titino, l-am găsit pe Dumitru.”
„Tatăl Nostru carele ești în ceruri…
luminează-i calea!”

Lumânarea s-a aprins singură. 
În geam, bat zorii de zi. Lumina ninge

cu flori dalbe.
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Doamna Cla -
ra este  o  femeie
decentă, care în
timpul vieții a
avut mai multe
porecle: Filozoa -
fa, Freud, Matre,
Poeta. În fiecare
din acestea se pu -
tea regăsi. Tine -
rețea a însemnat

și anumite porniri boeme, cum ar fi
purtarea unei genți sau poșete fără fund,
numai așa de amorul artei, cât și a unui tri-
cou imprimat cu un schelet, de genul celor
puse pe stâlpi.Cu textul: nu atingeți, peri-
col de moarte. Le făcuse chiar ea, printr-o
metodă simplă, cu un șablon prin care pul-
veriza vopseaua. Aparatul era făcut chiar de
ea din două mine de pix li pite, una intra
într-un borcănel cu vopsea etc, etc.

Doamna Clara are o fată, Milinda, fată
simplă, frumoasă, cu un început de zâmbet
sarcastic pe față.  Comunica destul de sec
cu mama și asta de când creștea, creștea,
creștea. Avea cam cu 4 cm mai mult decât
mama, psiholoaga. Doamna Clara profesa
psihologia la Liceul Eminescu, Milinda era
elevă în clasa IX-a la Liceul Slavici. Să nu
zică cineva că este protejată de mama.

De când divorțase, doamna Clara era
un permanent izvor de învățături pentru
fiica ei. Îi plăcea mai ales să repete, de parcă
asta ar fi făcut toată viața:

-Nu trebuie să faci niciodată deosebire
între oameni. Acuma avem voie să
spunem, pe vremea mea nu aveam voie, că
oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu!
Întelegi? Educația oferită de mamă în de-

cursul timpului era corectă și mai conținea:
să nu furi, să nu minți etc.Numai că într-o
bună zi Milinda venise îmbufnată acasă și
replică mamei :

-Să știi că este foarte greu să spun numai
adevărul, cum m-ai învățat! I-am spus unui
coleg la școa lă că e tâmpit, chiar e tâmpit,
și m-a lovit cu ghioz danul în cap! 

-Da de ce nai ba i-ai zis?
-Păi dacă m-ai învățat să spun adevărul!

Doamna Clara amuți. Nu se așteptase la
asta. Își aminti însă de nenumăratele mo-
mente din viața ei, atunci când spusese ce
gândește și câte probleme au urmat. Dar
atunci… cum să spună fetei că e bine să
mintă? Să o învețe să mintă? Poate că
porunca aceea din Biblie este ca o lege care
nu are și normele de aplicare, cum se
întâmplă frecvent la guvernul actual.Poate
că Dumnezeu, în lumea Lui, are această
posibilitate, doar acolo, în cer, toți sunt
sfinți. Dar aici…

Pentru prima dată doamna Clara nu a
știut ce să spună fetei și mai bine a tăcut.

Dar ieri s-a întâmplat ceva și doamna
Clara era obsedată.Trecând din întâmplare
prin parcul central, pe undeva pe lângă fân-
tânile țâșnitoare, pe o bancă, fiica ei, unica
ei fiică, discuta atentă cu un băiat. Asta nu
era problema, mereu își imagina că va
apărea un băiat în calea fetei ei. Dar
pândindu-i de după o tufă, văzu cu sur-
prindere că băiatul este mai scund decât
fata ei. Și arăta ca dracu, scuze de expresie.
Cu nasul cârn și fața osoasă.Tuns cocoș,
părea chiar urât. Cu pantaloni în două cu-
lori etc, etc. De parcă din tot orașul ăsta
fata ei nu putea găsi un băiat mai de soi.
Acuma nu Brad Pitt, dar nici așa! Observă

Lec]ia de psihologie
George TERZIU
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apoi că în zilele urmatoare fata venea acasă
parcă tot mai îngândurată și cu o paloare
ciudată pe față. Și apoi…

-Mamă, tu ai fost îndrăgostită de tata?
Doamna Clara încremeni. Îndragostită

în nici un caz. Poate excitată. Și pentru că
trebuia să lămurească lucrurile urgent, își
luă fata pe departe:

-Da ce, tu ești?
-Cine știe, poate… zâmbi Milinda

misterioasă.
-Uite care e treaba, fată, o luă atunci di-

rect doamna Clara.Te-am văzut acum câteva
zile pe o bancă în parc. Era un băiat mai
scund ca tine. Despre el e vorba?

-Da, despre el! Tonul ferm al fetei o con-
vinse pe doamna Clara că răul trebuie tăiat
din rădăcina.

-Măi fată, dar de ce naiba în orașul ăsta

mare, nu ai putut găsi și tu pe cineva mai
arătos? Că ăla arată ca o zdreanță. E urât, ce
mai!

-Aha, răspunse fata. Și își privi mama
drept în ochi.Și o privi, si o privi…

-De ce mă privești așa, tu nu vezi că ești
drăguță? Poți fi prietenă cu orice băiat, dar
nu cu ăsta!

-Înțeleg, spuse fata șoptit. Știi ceva,
mamă? Tu mereu și mereu m-ai învățat să
nu fac deosebire între oameni. George e un
băiat deosebit, aparte. Am ce vorbi cu el,
citește mult. Uit cum trece timpul cu el. Și
uite ce cred eu: și pe băieţii urâți trebuie să-
i iubească cineva. Ce zici?

Și își luă gentuța, trântind ușile. În urma
ei, doamna Clara rămase înmărmurită.

Nu mai înțelegea chiar nimic.
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Scurt istoric
Satul Solduba

este unul dintre
cele mai vechi
sate româneşti
(possessiones ola-
chales) din partea
de vest al Codru-
lui în Comitatul
Sătmar. Atestat do -
cumentar în anul

1346, după documentele vremii consemnat
în Capitlul de la Oradea (arhive). Anul
acesta se împlinesc 670 de ani de existenţă.

Cu toate că partea de vest a Codrului a
fost locuită din cele mai vechi timpuri,
după cum rezultă din descrierile arheolo-
gice de aici şi din localităţile din împreju-
rimi, unde au fost descoperite obiecte din
neolitic şi din epoca bronzului timpuriu,
iar mai târziu de Traci şi Dacii Liberi, de-
oarece zona Codrului nu a fost ocupată de
romani în vara anului 106 d.H., datorită
poziţiei sale geografice şi a aspectului său
depresionar şi a pădurilor uriaşe care se gă-
seau aici, cu toate că LIMENSUL (graniţa
dintre Imperiul Roman şi „Dacii Liberi”
era pe Valea Crasnei, care trecea prin mij-
locul Târgului Beltiug, la o distanţă de
aproximativ 25 km în linie dreaptă de Sol-
duba, care a fost înscrisă în documentele
vremii din Evul Mediu, atunci când satelor
li s-au atribuit obligaţii pentru iobagi sau
au fost donate unor familii nobiliare de
către împăraţi sau regi sau cu ocazia vânză-
rii sau dării în folosinţă, numite şi zălogiri.

Din documentele vremii (din Evul

Mediu) aflăm că în partea de est a localită-
ţii, la marginea pădurii a existat o cetate
foarte veche întărită (fortificată) şi prevă-
zută cu şanţuri de apărare umplute cu apă
din pârâul care curge din Codru şi care se
numea Pârâul Petruchii, actualul Ieghe-
rişte, pe malul căruia era amplasată Ceta-
tea. Mai jos pe cursul apei a existat un sătuc
mic numit DEDEMEZ, care după anul
1346 a intrat în posesia familiei Machyadi.
Tot în acest an, Nicolae Machyadi, fiul lui
Andrei (Albert) s-a prezentat în faţa Capit-
lului din Oradea, unde s-au parafat actele
de cedare în zălog (gaj) a celor două sate,
cât şi Cetatea unde îşi aveau sediul proprie-
tarii care au cedat-o în zălog (ipotecare) lui
Simion Karolyi pentru suma de 8 ghiare,
echivalentul a 32 de florini, până când ve-
niturile celor două sate vor fi satisfăcute. La
scurt timp, cele două sate s-au unit cu Ce-
tatea şi, astfel, unite fiind, se puteau apăra
mai bine împotriva invadatorilor şi a ban-
delor de tâlhari din acele vremuri. Unele
dintre cetăţi au putut fi identificate până în
zilele noastre, prin artefactele arheologice,
altele prin înscrisuri în documente desco-
perite, altele însă nu, şi urmele lor se pierd
zi de zi.

Deocamdată rămânem în aşteptarea
zilei când cercetările arheologice vor scoate
la lumină locul şi amplasamentul vechii
Cetăţi din hotarul satului Solduba, co-
muna Homorodul de Mijloc.

Localitatea a fost numită Săldăbagiu de
Barcău, iar mai târziu, timp de 120 de ani, a
rezistat vicisitudinilor vremii până în anul
1475, când regele Matei Corvin a donat

Solduba str`veche 
vatr` rom^neasc`

Ioan SUCIU
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satul familiei Drăgoşeştilor (Dragfy) de Bel-
tiug, cu care şi-a împărtăşit soarta până şa
1555, când familia Dragfienilor s-a stins fără
urmaşi. După anul 1556 a aparţinut de Do-
meniul Ardudului până la pacea de la Sătmar
din anul 1711, când satul Solduba a fost câşti -
gat de Alexandru Karolyi. Descendenţii aces-
tei familii au fost proprietarii satelor codrene
până la cel de-al Doilea Război Mondial.

Ultimul grof din familia Karolyi a fost
Karolyi Janos, care a plecat în Ungaria.

Revenind în Evul Mediu, când cei din
familia Dragfienilor au fost proprietari, care
au administrat domeniul timp de peste un
secol şi jumătate, între anii 1392-1555,
fiind în acelaşi timp „tată şi mamă” pentru
satele codrene, inclusiv satul Solduba, care
este atestat documentat în anul 1346.

După stingerea Dragfienilor a început o
mare bătălie pentru obţinerea moşiilor aces-
tora, care aveau peste 300 de sate în partea de
nord-vest a Transilvaniei. La 1556 domeniul
Beltiug a devenit un domeniu regal, iar mai
târziu i-a revenit lui Gheorghe Bathory, care a
dublat birul pentru iobagii din domeniul său.

La 1556, Solduba împreună cu cele 59 de
localităţi au fost înscrise în domeniul Ardud.
La această dată domeniul a fost lovit greu de
invazia turcească, dar şi de alte calamităţi. Ge-
răuşa a fost arsă de turci, precum şi satul Ho-
dişa, care a păţit la fel, Astfel că nimic şi
nimeni nu a mai rămas, nici măcar un singur
supravieţuitor. Restul satelor codrene au avut
mare noroc, fiindcă erau înconjurate de păduri
uriaşe, iar turcilor le-a fost frică să intre pe
aceste teritorii împădurite, astfel încât satele:
Solduba, Cuţa, Soconzel şi Stâna au scăpat de
potopul turcesc, după cum rezultă din lucrarea
Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea,
vol. II, Bucureşti, 1968. Dar nici după prăpă-
dul rămas în urma invaziei turceşti iobagii co-
dreni nu au fost scutiţi de dări şi biruri.

O întâmplare ciudată aflăm din lucrarea
autorului Dr. Andrei Vereş, Documente pri-

vitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării
Româneşti, vol. III (1585-1592), Bucureşti,
1931. După pârjolul turcesc, satul Hodişa,
care era pustiu, a fost dat de împărăţie pele-
grinului Ştefan Vodă Mâzgă să-l populeze şi
să ridice satul din temelii. Dar vecinii din
Solduba, unde stăpânul satului era Gheor-
ghe Filip, îi făceau pagubă. Menţionăm
dintr-o scrisoare adresată judecătoriei Ardud
şi comisiei Scepusiană datată Sătmar 21
iunie 1589, în care se arată paguba făcută la
fânaţe, ogoare, animale şi ogradă, pe care le
stăpâneşte fără drept Gheorghe Filip din
satul vecin Solduba. O pagubă foarte mare
de 100 florini, plus că a belit (jupuit) 4 boi
şi 4 vaci, iar la judecata de la Ardud a câştigat
procesul Soldubanul Gheorghe Filip stăpânul
satului, pentru că limita dintre sate (hotar)
nu era stabilită definitiv (bătută în cuie). Din
scrisorile lui Ştefan Vodă Mâzgă către împă-
răţie aflăm că satul Solduba în acele vremuri
era o localitate prosperă, cu oameni harnici
şi hotărâţi să-şi apere agoniseala.

Redăm textul scrisorii Sătmar, 21 [iunie]
1589

Scrisoarea lui Ştefan-Vodă Mâzgă către
Camera Scepusiană şi regele Ungariei Ma-
ximilian II

Comunică, că de când a căpătat moşia Pus-
ztahodos, n’a avut din ea nici un folos, deoarece
vecinii săi samavolnici, printre care Gheorghe
Filip, administratorul satului Solduba, i-au stri-
cat livezile, pădurile şi i-au luat chiar o parte
din pământul de arat. Neprimind în această
afacere pân’acum nici o dreptate, cu toată jude-
cata ţinută la Erdőd şi cu toate poruncile aduse
dela arhiducele Ernest, aşteaptă un decret al Ca-
merei ca să i se predea de fapt acea moşie pustie,
ale cărei hotare au fost fixate la primirea ei, dar
de cari azi ispravnicul Camerei nu vrea să ştie,
iar de nu, e gata să o cedeze ispravnicului, dacă
i se va restitui suma pentru care o are dela îm-
părat. Cere apoi să se trimeată oamenii Camerei
pentru stabilirea hotarelor moşiei, pe care azi o
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foloseşte ispravnicul pe nedrept, precum şi săte-
nii din satul Şandra şi Solduba.

În popor se vorbeşte că o „nenorocire nu
vine niciodată singură”, astfel că peste săra-
cii codreni, care erau măcinaţi de boli şi
ciumă, s-au abătut şi invaziile de lăcuste din
anul 1778, când au pârjolit totul de o parte
şi de cealaltă a Codrului. A doua invazie de
lăcuste catastrofală a fost în anul 1780, iar
a treia invazie a avut loc doi ani mai târziu,
în 1782, dar cea mai mare şi mai catastro-
fală a fost cea de-a patra, din 1946-1947,
iar cea de-a cincea a avut loc în anul 1950-
1951, când lăcustele au pârjolit totul în
calea lor, venind din judeţul Maramureş şi
traversând Codrul, cuprinzând satele: Sol-
duba, Hodişa, Cuţa şi Soconzel. Din infor-
maţiile de la sătenii din Cuţa şi Solduba
care au participat la combaterea lăcustelor
în ultimele două valuri, 1946 şi 1951, ace-
ştia spuneau că lăcustele se deplasau în zbor
în stoluri constituind adevăraţi nori negri,
care întunecau cerul pe unde treceau.

La această acţiune au participat cu mic,
cu mare, iar combaterea lăcustelor se făcea
cu mijloace rudimentare, mături din nuiele
confecţionate la faţa locului, iar între păşu-
nea satului Cuţa, dealul Hodişa, pe culmea
dealului sătenii din cele trei sate au săpat
un şanţ lung de câţiva kilometri, în care s-
au turnat cantităţi mari de petrol adus în
butoaie cu căruţele de la Gara din Viile
Satu Mare şi Halta Gorun. Petrolul dever-
sat în acest şanţ a fost aprins pentru a pâr-
joli aripile lăcustelor şi a le opri înaintarea
spre satele dinspre Ardud şi Satu Mare.

Populaţia din cele 3 sate era terifiată şi în-
tâmpina valurile de lăcuste cu trasul clopo-
telor de la biserici, cu strigăte şi explozii, cu
gălăgie şi alte metode de alarmare, în decur-
sul unei întregi săptămâni, de dimineaţa
până seara. Dar, cu toate măsurile luate, toată
vegetaţia locului, şi în special culturile de ce-
reale, grădinile, fânaţele şi chiar frunzele po-

milor şi ale copacilor din pădurile Codrului
au fost pârjolite, pădurea arătând ca în pe-
rioada de iarnă. În final, potopul a cuprins
judeţele Satu Mare, Maramureş şi o parte din
Sălaj. Informaţii suplimentare despre acest
din urmă dezastru provocat de lăcuste sunt
consemnate în lucrarea autorului Aurel Mi-
cluţă „Contribuţii la o cunoaştere istorică a
invaziilor de lăcuste în NV României”, în
Marmaţia, anul 1978, vol. IV, p. 427-450.

Numele satului de-a lungul anilor
În perioada Evului Mediu, numele sa-

tului Solduba (SM) a fost scris, începând
cu anul atestării documentare din anul
1346, în diferite moduri, în funcţie de stă-
pânii care au moştenit, administrat sau asu-
prit acest minunat sat de la „Poalele
Co drului”, după cum urmează:
1346 ZALDUBOG
1475 ZALDOBAG
1589 ZOLDOBAG
1591 SZALDOBAG
1640 ZOLDOBAGY
1828 SZOLDOBAGY
1851 ZOLDOBAGY
1910 SALDABAGIU DE BARCĂU
1913 BÜKKSZOLDOBAGY (H)
1919 SOLDUBA
1941 SZOLDUBAGY
1945 SOLDUBA
1966 SOLDUBA
2016 SOLDUBA

În intervalul de timp de la 1346 şi până
în 2016, pe o perioadă de 670 de ani, con-
form documentelor vremii, a fost scris în 13
moduri, încercându-se cu orice preţ maghia-
rizarea numelui, deşi din tradiţia populară
aflăm că locuitorii satului foloseau în vorbire
numele de Solduba, care s-a transmis din ge-
neraţie în generaţie până în zilele noastre, cu
toate că a fost cenzurat secole de-a rândul.
Locuitorii satului sunt mândri când sunt stri-
gaţi cu apelativul „MĂI SOLDUBANE”.
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Nesăbuita umbră (Timi şoa ra, Ed. Bru-
mar, 2015) este al optulea volum de versuri
semnat de Ioan Pop Bica şi, ca şi în prece-
dentele, „simplitatea [...] este cuvântul de
ordine al poetului. Nimic ostentativ,
aşadar, în versurile sale, care împrumută
ceva din ritmul respiraţiei truditorului
anonim: egal, tenace, niţel obosit” (Mircea
Petean). Tocmai această lipsă a ostentaţiei
face ca versurile sale să atragă atenţia, mai
bine spus să stăruie în memorie odată ce le-
ai parcurs. Artificiilor stilistice, care iau
ochii dar pe care le uiţi, uneori, aproape in-
stantaneu, spectaculosului superficial, Ioan
Pop Bica le opune o discreţie structurală,
funciară, care însă serveşte de minune dis-
cursului poetic având reverberaţii pe „ter-
men lung” în mintea cititorului. Putem
spune că este vorba aproape de o pudoare
în tratarea marilor teme, a marilor motive
(livreşti şi nu numai), fie că este vorba de-
spre desacralizarea lumii, a omului (privită
cu o autoironie lucidă): „zeii au mâncat
toată ciocolata/ erau mulţi/ eu eram foarte
mic/ mic/ dar acum/ sunt mare/ mare/ şi
ciocolată/ din ce/ în ce mai multă// zeii mai
că au dispărut” (p. 9), fie că este vorba de-
spre presimţirea morţii: „trec nevăzut une-
ori/ dau bună-ziua trecătorilor/ şi nu mi se
răspunde/ nici privirea mea nu se mai
vede// trec oamenii prin mine/ nu mă oco-
lesc şi nu simt nimic/ veşmintele mele
rămase-n dulap/ au început să miroase a
nelinişte” (p. 39). De altfel, moartea poate
fi şi un mod de împlinire a vieţii, şi nu
prin/pentru inefabilul ei, ci pentru că:
„moartea face să nu îmbătrâneşti/ ea
opreşte frumuseţea” (p. 73).

Un alt motiv
pregnant al cărţii
este singurătatea,
privită când cu
s e n i n ă t a t e :
„tinere poet/ pri-
etene/ ţine minte
şi fii/ cu băgare
de seamă/ la
singurătatea ta//
unica ta proprietate” (p. 19), când cu re-
semnare: „locul în care mă aflu/ punct/ din
care pleacă o mulţime de cărări/ cu tot
atâtea sensuri/ nu pot să văd nimic/ singur/
nu ştiu pe care drum să merg/ orice decizie/
va fi una greşită” (p. 80), fie chiar cu nos-
talgie: „a sosit seara/ şi tu îmi repeţi acest
lucru/ neştiind că singurătatea mea/ a
rămas în casă cu uşa deschisă” (p. 85). 

Există o nostalgie lipsită de patetism în
versurile lui Ioan Pop Bica, „mai ales atunci
când imaginile vor a recompune un univers
arhaizant al satului, la care se raportează
acum cu duioşie” (Constantin Cubleşan):
„se opreşte din lucru/ copilul cu securea-n
mână/ - auzi tată bat clopotele/ într-o zi în
care/ pe fundul fântânii s-a/ aşternut
umbra ploii/ - auzi tată bat clopotele/ şi
ciutura fântânii/ rămâne agăţată de-un
nor// se opreşte din lucru/ copilul cu se-
curea-n mână/ şi chipul lui/ clatină norii”
(p. 58). Nostalgia, aparent senină, virează
în tragic atunci când sentimentul „imposi-
bilei întoarceri” devine certitudine: „nu
este de-ajuns/ să te întorci/ dacă între
primul pas/ şi ultimul/ nu există/ nimic//
paşii tăi nu vor mai lăsa/ urme” (p. 55). 

Remarcabil este faptul că din doar

Cronica Umbrei
Ioan-Pavel AZAP
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câteva cuvinte, Ioan Pop Bica realizează, cu
măiestrie de orfevru, mici bijuterii poetice:
„sub fiecare fulg de zăpadă/ va fi o
primăvară” (p. 71), „iartă-mă Doamne/ şi
hai s-o luăm/ de la-nceput// de la prima iu-
bire/ şi primul sărut” (p. 79), „se-aude
tăcerea – întorcându-se/ pietrele mângâie
apa/ pe cealaltă parte” (p. 83) ş.a.

Un poem, citabil în întregime, poartă
„amprenta” lui Bacovia, de la care, de altfel,
autorul se revendică mai mult sau mai
puţin făţiş (dar nu epigonic şi nici calchi-
indu-l): „singuratecul dor m-apasă mereu/
pe noapte pe ziuă întruna/ şi scrisul s-
aşterne acuma cu greu/ deasupra-mi răsare
iar luna// căci somnul pe pleoape m-apasă/
cuvântul rămâne-n veşmânt/ gândul ne-

trebnic mă lasă/ pun un picior pe pământ//
ce noapte şi frig sunt afară/ mă scutur şi
nu-mi mai revin/ gândul netrebnic
coboară/ mă las în genunchi mă închin//
vouă cuvinte acum/ vă las privirea de faţă/
gândul netrebnică luna/ m-adorm se
afundă în ceaţă” (p. 101-102).

Poezia lui Ion Pop Bica este una a
notaţiei discrete dar esenţializante. Fluenţa
versurilor, simplitatea îndelung distilată a
rostirii sunt rodul unei laborioase şlefuiri a
textului poetic. Senzaţia cititorului este
aceea că autorul a îndepărtat dintr-un bloc
masiv de granit al cuvintelor, mai întâi
părţi enorme cu un creion de tâmplărie,
după care, cu o peniţă fină a filagranat ver-
surile puse în pagină.
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Am fost invitat deunăzi, împreună cu
două colege de cenaclu, să vorbim despre
literatură, unor copii de la Școala Gimna-
zială din Livada.

Pe drum, mă tot gândeam ce aș putea
să le spun eu unor elevi de gimnaziu despre
literatură?

Trăim acum, din păcate, într-o lume în
care interesul pentru lectură este foarte
aproape de zero, și nu numai în rândul co-
piilor și adolescenților…

Nu am fost foarte încântat de perspec-
tiva ce mi se arăta și eram gata să mai
”bifez” o acțiune școlărească. Fie ce-o fi,
mi-am spus resemnat…

Ajungem, în sfârșit, la școală, suntem
introduși în sala festivă, plină ochi, cu copii
din clasele V – VIII.

Am vorbit pe rând despre ceea ce cre-
deam noi că ar putea să le stârnească aces-
tor prunci, măcar un minim interes.

Mi-a venit și mie rândul, și povestaș
cum mă știți, am înșirat povești, mai mult
sau mai puțin livrești din copilăria mea, un
spațiu temporal plin de sclipiri și magie.

Tot povestind, am simțit dintr-o dată,
acea energie caldă, inconfundabilă, care se
naște între vorbitor și un public interesat
de ceea ce spui.

Am început să deapăn poveștile mele,
am vorbit despre modul în care literatura,
mai exact lectura s-au intersectat cu copi-
lăria mea, și cum cărțile au transformat
prima parte a vieții mele, într-un experi-
ment existențial irepetabil, la care mă ra-
portez mereu ca la o bază peremptorie a
crezurilor mele de mai târziu.

Am văzut cum rând pe rând, li se aprind

în ochi acestor
copii, licăriri cal -
de de empatie.

Eu nu mai
aveam acolo nicio
funcție, nicio vâr-
stă, eram doar
scrii torul care se
găsea în fața unor
cititori, ca apoi să
constat că nu eram nici măcar asta, ci doar
un copil care citește și scrie, aflat în fața altor
copii care poate că vor să facă același lucru.   

Pentru mine dar și pentru colegele mele
de cenaclu, Loredana Știrbu și Dana Criste,
această întâmplare a ființei noastre, cum ar
fi zis Nichita Stănescu, a fost una pildui-
toare și definitivă.

Până la urmă, noi pentru cine scriem?
Oare de ce ne risipim puținul timp al trăi-
rii, cu tot felul de exerciții literare, uneori
istovitoare, alteori încântătoare?

Iată, acolo, la Livada am avut fiecare
dintre noi, o revelație. Una din puținele
revelații pe care un scriitor le poate avea la
intersecția gândurilor și emoțiilor sale cu
cele ale unor oameni, deocamdată mici și
fără prea multă experiență, dar pur și sim-
plu încântați să intre într-o lume mirifică
și ademenitoare, căreia noi, de abia că i-am
întredeschis porțile magice.

Simțeam deja că întâlnirea aceasta, nu
seamănă cu niciuna dintre cele pe care le-
am avut până atunci, și au fost, har Dom-
nului, destule dar nici măcar nu bănuiam
ce urmează!

După pledoariile noastre pentru lectură,
pentru trăirea superioară pe care ți-o poate

Lec]ie de copii
Felician POP
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oferi doar cultura, a urmat partea interactivă
a manifestării și anume, întrebările elevilor.

Mărturisesc că în general, momentul
aceasta este cel mai anevoios și mai stingher
la o astfel de întâlnire cu elevii.

Așa a fost și acum. Dar liniștea și sfiala
nu au ținut decât exact un minut și am zărit
o mânuță timidă, ca o trestie în bătaia vân-
tului,  ridicându-se.

Instantaneu, am văzut apoi o pădure de
mâini care cereau dreptul la cuvânt.

Și întrebările au început apoi să curgă.
Era evident că ele nu au fost ”prefabricate”,
din moment ce se refereau la elemente din
discursurile noastre.

Am rămas pur și simplu uluiți de serio-
zitatea și profunzimea întrebărilor venite
din partea unor copii, dintre care doar
câțiva băteau  la porțile adolescenței.

De ce scriem? Ce facem cu poeziile pe
care le urâm? De când scriem? Pentru cine?
Cu pixul pe hârtie, sau la calculator? Cât su-
flet, câtă sinceritate punem în ceea ce scriem?
Credem în scrisul nostru? Care este condiția
creatorului în ziua de astăzi? Ce personaj de
roman ne-a inspirat și cu care am fi vrut să
semănăm? Am citit poezii sau romane care

s-au dovedit a  fi mai apoi, plagiate?
Cu ce seamănă fiorul inspirației, când și

cum intră acesta în interiorul ființei noastre?
De unde vine și unde se duce?

Am renegat vreodată ceea ce am scris? Ce
rol au avut experiențele copilăriei noastre,
în definirea noastră identitară?

Așa-i că sunt grozavi copiii aceștia? Tre-
buie să spun cu mâna pe inimă, că multe
din aceste întrebări ni se puneau poate pen-
tru prima dată în viața noastră, ba aș în-
drăzni să afirm că unele dintre acestea, nici
măcar noi, nu ni le-am pus vreodată.

Povestea aceasta este închisă între două
drumuri. Cel spre eveniment, al clișeelor și
reticențelor de tot felul și cel al întoarcerii,
dacă vreți, un fel de drum al Damascului,
când pur și simplu nu ne puteam ascunde en-
tuziasmul pentru tot ceea ce ni s-a întâmplat.

Așa că oameni buni, atunci când sunteți
la o cumpănă, e indicat să intrați într-o școală
și să luați o lecție sclipitoare, nu neapărat de
la profesori, ci mai degrabă de la niște copii
cu suflete curate și minți iscoditoare.

Noi am fost. Și ne vom întoarce acolo,
cu siguranță!
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Fiind atât de amplă (în antichitate cu-
prindea toate formele cugetării omeneşti)
şi atât de prezentă în viaţa de zi cu zi a
omului din toate timpurile (Stagiritul
spunea că filosofează şi acela care pretinde
că n-are nimic de-a face cu filosofia!), fi-
reşte că aidoma culturii, ce cunoaşte sute
de definiţii, filosofia a fost definită în fel
şi chip: de la „bătrâna” definiţie atribuită
lui Pitagora – „Filosofia este dragostea de
înţelepciune”, trecând prin aristotelica
definiţie „Filosofia este arta artelor şi şti-
inţa ştiinţelor” şi până în vremurile noas-
tre, când ba se spune cu prudenţă despre
ea că este o formă a conştiinţei sociale
(dar ce naiba o fi această conştiinţă so-
cială?!), care reflectă cea mai generală
concepţie despre lume, societate şi om, ba
că ar fi ştiinţa lucrurilor inteligibile, res-
pectiv ştiinţa despre ceea ce se situează
dincolo de lumea perceptibilă, accepţiune
în care filosofia este totuna cu metafizica
(realitatea situată dincolo de lumea fi-
zică).

În pofida acestor asigurări venite de la
corifeii filosofării, în inima noastră tot mai
stăruie un sâmbure de îndoială: Este cu
adevărat filosofia o ştiinţă? Pentru că, sun-
tem avertizaţi de P.P.Negulescu în Pro-
blema ontologică, orice ştiinţă îşi are
obiectul şi metoda ei! (Iar eu adaug că nu
trebuie să uităm nici de legile proprii şi nici
de limbajul specific.) De asemenea se ştie
că un studiu temeinic se bazează pe triada

observaţie-experi-
ment- ra ţ iona-
ment. Din toate
aceste instru-
mente de lucru,
indispensabile în
activitatea omu-
lui de ştiinţă, filo-
soful se foloseşte
într-un mod co-
pios de raţiona-
ment şi doar într-o mică măsură de
observaţie, un raţiona-  ment care deseori
face casă bună cu imaginaţia (după acelaşi
Negules cu, am avea următoarele trei forme
ale metafizicii: simbolică sau poetico-mito-
logică, dogmatică şi critică).

E drept că în mii de ani de cugetare fi-
losofică limbajul a evoluat şi s-a îmbogă-
ţit pe linia specializării (existenţă, spirit,
fiinţă, obiect/obiectiv, subiect/subiectiv,
materie, mişcare, spaţiu, timp, devenire,
salt, cantitate, calitate, cauză, efect, no-
ţiune, idee, formă etc.). Dar nu îndeajuns
de mult ca orice gând să poată fi turnat
în concepte clare şi distincte, motiv pen-
tru care subtilul Miguel de Unamuno a
apelat deseori la ajutorul contradicţiei, iar
profundul Martin Heidegger a fost nevoit
să facă în scrierile sale o adevărată echili-
bristică ling - vi stică. Ce să mai spunem
de legi (ne declarăm mulţumiţi doar cu
Legea negării negaţiei şi cu discutabila
Lege a acumulărilor cantitative şi salturi-

Despre caracterul [tiin]ific 
al filosofiei [i istoriei

George PETROVAI
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lor calitative?) sau de metoda cercetării fi-
losofice a realităţii: unii sunt pentru me-
toda deductivă (de la general spre
particular), alţii pentru metoda inductivă
recomandată stăruitor de Francis Bacon
(urcarea de la particular la general, predi-
lecta metodă de lucru în ştiinţele particu-
lare), ba chiar pentru experienţa intuitivă
(intuiţia intelectuală a subiectului cuge-
tător).

Iată de ce ne spune P.P. Negulescu că
dacă ştiinţele pozitive pot fi studiate în
mod dogmatic, în filosofie „neexistând un
corp unitar de principii admise deopotrivă
de toată lumea, pe care să le putem citi în
orice manual”, studiul ei se face în mod is-
toric (se studiază fiecare filosof în parte). Şi
tot ilustrul profesor Negulescu ne înfăţi-
şează în tratatul Problema ontologică cele
două funcţii ale filosofiei: funcţia analitică
sau critică şi funcţia sintetică sau dogma-
tică.

Ce se poate spune despre ştiinţificitatea
istoriei după aceste precizări? Părerea mea
este că nu stă la acest capitol cu nimic mai
bine ca filosofia. Ba parcă niţel mai rău
dacă avem în vedere faptul că ea este prima
vizată de aspiranţii la nemurire (documente
şi informaţii intenţionat distorsionate, res-
pectiv prezentate într-o lumină favorabilă
pentru atotputernicul de-o clipă ce se do-
reşte mare sculă istorică) şi tot ea este
schimbată până la sluţire, adică după ne-
voile ideologiei cârmuitoare. De florile mă-
rului se spune că istoria este scrisă de
învingători?...

Dovadă istoria scrisă la comandă în pe-
rioada bolşevismului biruitor la oraşe şi
sate (mai bine spus scandaloasa răstălmă-
cire din perspectivă marxisto-ceauşistă
până la nivel de concept: consacratul Mir-
cea cel Bătrân devine la vrerea primului

cârmaci al ţării Mircea cel Mare, locul lui
Ioan Vodă cel Cumplit, cumplit în luptă
şi cu boierii trădători, este luat  de Ioan
Vodă cel Viteaz etc.), ca după Decem-
briadă ea să fie într-atât de greu încercată
prin indolenţa istoricilor autohtoni
(unde-i adevărata istorie a străbunilor
noştri traco-geţi?) şi la porunca străinilor,
încât – iată – orele de istorie din şcoli se
tot împuţinează cu fiecare nouă programă
şcolară.

Dar dincolo de aceste triste realităţi la
nivel oficial, rescrirea istoriei (justa inter-
pretare a atâtor evenimente neelucidate
până în clipa de faţă, aşa ca suita de tră-
dări şi jecmăneli de care au avut parte ro-
mânii din partea aliaţilor după Războiul
de Independenţă, precum şi după primul
şi al doilea război mondial, ori aşa ca
actul de la 23 August 1944 sau tenebroa-
sele evenimente din Decembrie 1989, ca
să mă refer doar la cele mai apropiate de
zilele noastre), rescrierea istoriei, prin ur-
mare, depinde într-un mod esenţial nu
numai de harul cercetătorului  (docu-
mentele la care are acces şi inspiraţia de
care dă dovadă la desluşirea şi înnădirea
lor), ci şi de curajul acestuia de-a spune
lucrurilor pe nume, chiar şi atunci (mai
exact tocmai atunci!) când opinia lui ar-
gumentată vine în contradicţie cu linia şi
comoditatea oficială.

Căci o fi istoria precum o vedea Cicero
la vremea lui (Historia magistra vitae) şi
cum ar trebui să o vedem şi noi, cei deja
absorbiţi de vârtejul globalizării prin făcă-
tura politică numită Uniunea Europeană,
dar ne-ar fi cu adevărat fatal să persistăm
în mai vechea eroare cum că succesiunea
temporală  (legea ce guvernează această no-
bilă disciplină) devine automat şi legătură
cauzală!
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Dacă fondato-
rii Ligii pentru
U nitatea Cultu-
rală a tuturor Ro-
mânilor (1890),
în special N. Ior -
ga, ar putea cu-
noaşte realizările
Ligii Culturale
pentru Unitatea
Românilor de

Pre tutindeni (reînfiinţată la 24 ianuarie
1990), dar, în mod deosebit ale fondatoru-
lui său, Victor Crăciun (fondator alături de
Cristiana Crăciun, I. Popescu-Gopo, A.
Donos, Vlad Bâtcă, V. Lupu, Gr. Vieru,
Emil Loteanu, Eugen Doga etc.) ar fi pe
deplin mândri. La o succintă trecere în re-
vistă, Victor Crăciun şi Liga Culturală au
organizat pentru românii din ţară, dar şi
pentru cei 13 milioane de români din afara
ţării, Congresul Spiritualităţii Româneşti,
condus de scriitorul şi omul politic de ex-
cepţie, Adrian Păunescu, şef al Comisiei de
Cultură din Senat (azi, se ştie cine conduce
cele două comisii de cultură şi ce-au între-
prins pentru cultura naţională?!).

Victor Crăciun a avut ideea genială de
a organiza Podul de Flori de la Prut ( o des-
cătuşare psihică a românilor de pe ambele
maluri ale românescului râu), apoi omagie-
rea plenară şi complexă a războaielor daco-
romane, care au dus la formarea limbii şi a
poporului român (la împlinirea a 1900 de
ani), a lui Mihai Viteazul (400 de ani), Şte-
fan cel Mare (500 de ani), M. Eminescu

(150 de ani), Brâncuşi etc., etc. Pentru fie-
care din aceste evenimente marcante din is-
toria naţională, Liga Culturală, prin
Cristiana şi Victor Crăciun, a editat al-
bume documentar-artistice, a dezvelit bus-
turi, plăci memoriale, a oferit diplome,
medalii, plachete şi insigne.

Pentru 2016, Victor Crăciun a mai des-
coperit un moment: 150 de ani de la apa-
riţia numelui Eminescu în spiritualitate,
prin schimbarea benefică a numelui său
din acte, Eminovici, de către Iosif Vulcan
şi a considerat că evenimentul „trebuie
transformat dintr-o simplă aniversare a 150
de ani la apariţia numelui său pe frontispi-
ciul scrisului naţional şi universal într-o
sărbătoare a culturii şi într-un moment de
eclerare a ei pe plan mondial”, cum îi mo-
tivează Victor Crăciun importanţa într-o
adresă oficială. Astfel, Victor Crăciun, aca-
demicianul şi cetăţeanul de onoare al Cra-
iovei, a conceput un program unitar în
şapte etape, începând cu Budapesta (unde
a apărut revista „Familia” lui Iosif Vulcan)
şi finalizând la Chişinău, prin coparticipa-
rea la cel de-al V-lea Congres Mondial al
Eminescologilor, iniţiat şi moderat de acad.
Mihai Cimpoi.

Pe Victor Crăciun nu l-a putut împie-
dica nici neplăcuta operaţie chirurgicală; de
pe patul de spital, alături de soţia sa, Cri-
stiana, a dirijat întregul program al mani-
festărilor de la Arad, Budapesta, Dum -
brăveni-Suceava, Cernăuţi.

La Dumbrăveni-Suceava (unde în tra-
diţia locală se crede că aici s-ar fi născut

Liga cultural` \n ac]iune - Eminescu
- 150 de ani de la debut

Tudor NEDELCEA
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Poetul, ca şi fraţii săi, şi unde tatăl său era
căminar), primarul Ioan Pavăl şi secretarul
Primăriei, Mihai Chiriac, au organizat, pe
18 iunie 2016, ce-a de-a IX- ediţie a Festi-
valului Internaţional „Mihai Eminescu”,
manifestare de înaltă ţinută intelectuală
prin participarea academicienilor: Eugen
Simion, Maya Simionescu, N. Breban,
Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Vasile Tă-
râţeanu, Eugen Doga, Victor Spinei, Mihai
Voicu, a scriitorilor Nicolae Georgescu,
Doina Rizea,V. Bahnaru, Lucian Chişu,
Andrei Păunescu, Luicia Olaru Nenati,
Mihai Sultana Vicol, Doru Dinu Glăvan,
Viorel Dinescu, Bianca Cernat, Paul Cer-
nat, Bogdan Creţu, Tudor Nedelcea, Gh.
Bîlici, a generalilor (r) Mircea Chelaru şi
D. Boriglavschi etc.

Ca de fiecare dată, autorităţile locale au
acordat diplome, medalii, titlul de „cetă-
ţean de onoare” al Dumbrăvenilor etc. Dar,
spre a rămâne peste timp, Primăria Dum-
brăveni, cu ajutorul sponsorilor, a editat,
în condiţii grafice de excepţie, în colecţia
„Opere fundamentale” a Fundaţiei Naţio-
nale pentru Ştiinţă şi Artă (condusă de
Maya Simionescu şi Eugen Simion) trei vo-
lume din opera lui G. Călinescu: vol. 1,
Viaţa lui Mihai Eminescu. Opera lui Emi-
nescu; vol.2, Opera lui Mihai Eminescu
(ultimele două volume) şi Eminesciene
dincolo de monografie (adică studiile şi ar-
ticolele călinesciene despre Eminescu, pu-
blicate ulterior  tipăririi celor patru
volume). Este o ediţie critică îngrijită de
Nicolae Mecu, Ileana Mihăilă şi Daciana
Vlădoiu, cu o introducere substanţială de
Eugen Simion, care se întreabă cum arată
„Eminescul lui G. Călinescu?” şi răspunsul
apare imediat: „Cum sugerează în repetate
rânduri criticul acesta care află mereu cu-
vintele norocoase: un poet care vede cos-
mic, care percepe dezmăţul naturii, care
aduce lumea şi natura românească în lirică

şi sileşte limba română să cuprindă şi să ex-
prime marile concepte filosofice şi mai
toate situaţiile de existenţă, într-un mod
nepereche, sigilat de destin, cum am reţi-
nut că scrie exegetul său, el însuşi un om
sigilat de destin şi, poate fără pereche până
acum în lumea noastră intelectuală”.

De la Dumbrăveni, unde a dezvelit o
placă memorială, delegaţia Ligii Culturale
pentru Unitatea Românilor de Pretutin-
deni, condusă de Gheorghe Grigorescu,
avându-i în componenţă pe generalul (r)
D. Borislavschi, Veronica Grigorescu,
Mihai Chiriac, Viorica Nebel (redactorul
şef al revistei „Origini”), Tudor Nedelcea şi
grupul de la Rm. Sărat, reprezentând filiala
Ligii Culturale (Radu Ion, Valeria Roşca,
Victoria Muşat, Ion Milea, Toma Cristian
Chiru) a plecat spre Cernăuţi. Aici a fost
dezvelită placa memorială „Eminescu” pe
casa lui Aron Pumnul, imobil intrat de cu-
rând în administrarea comunităţii româ-
neşti (care urmează să-l restaureze, foştii
locatari ucrainieni lăsându-l într-o stare jal-
nică). Au vorbit, cu acest prilej, acad. Vasile
Tărâţeanu, Gh. Grigorescu, reprezentantul
Consulatului României la Cernăuţi. Lu-
cian Ionuţ Indreiu, Tudor Nedelcea, preşe-
dintele Uniunii Scriitorilor din
Ucraina-regiunea Cernăuţi, V. Dovghi. În
curtea lui Aron Pumnul, Liga Cultural a
dezvelit, în iunie 1990, un bust de bronz
al lui Eminescu, opera lui Marcel Gugu-
ianu, sfinţit pe o ploaie torenţială în pre-
zenţa lui Victor Crăciun, Mihai Cimpoi,
C. Galeriu, Valeriu Anania, Ioan Alexan-
dru, Grigore Vieru, Tudor Gheorghe etc.

A urmat un simpozion ştiinţific la Cen-
trul Cultural Român „Eudoxiu Hurmu-
zachi” din Cernăuţi, condus de acad. Vasile
Tărâţeanu. Imobilul, cu valoare patrimo-
nială, a fost cumpărat de avocatul bucureş-
tean Eugen Pătraş pentru comunitatea
românească, aici funcţionând Centrul Cul-
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tural, o librărie şi un restaurant cu specific
românesc. Au vorbit: N. Toma, redactorul
şef al revistei „Bucovina românească” şi
Maria Toacă, redactorul şef adjunct, Ştefan
Broască de la Asociaţia „M. Eminescu”,
Maria Tărâţeanu, directoarea Muzeului
Centrului Cultural, ziariştii Ştefan Broască
şi Octavian Voronca de la Societatea Cul-
turală Românească „M. Eminescu” din
Cernăuţi, gen. (r) D. Borislavschi, magis-
tratul Radu Ion. A fost prezentat primul
număr  din seria nouă a revistei „Neamul
românesc”, director V. Tărâţeanu. Liga
Culturală a oferit, ca de obicei, cărţi, di-
plome şi medalii comemorative românilor
bucovineni care s-au remarcat în organiza-
rea de acţiuni culturale şi ştiinţifice pentru
păstrarea identităţii naţionale. A fost lansat
volumul Eminescu – 150 de ani de la
debut de Victor Crăciun. Corul bărbătesc
al Societăţii Culturale „M. Eminescu” a
impresionat prin calitatea interpretării şi a
repertoriului ales. 

La Cernăuţi, ghidaţi de istoricul Dragoş
Olaru şi de Angela Bota, şefa muzeului, de-
legaţia Ligii Culturale a vizitat Universita-
tea de Stat (fosta Mitropolie a Bucovinei),
un edificiu înscris ca patrimoniu
UNESCO, construit într-un „amestecuş”
de stil bizantin şi maur, şi cimitirul oraşu-
lui, unde-şi dorm somnul de veci mari băr-
baţi ai neamului românesc: Aron Pumnul,
Humurzachi, D. Onciu etc.

Şi pentru ca toate acţiunile din acest an
dedicate autorului Doinei să aibă un suport
documentar, Victor Crăciun a purces la
elaborarea unui nou volum: Eminescu –
150 de ani de la debut şi de la apariţia nu-
melui său în cultura naţională şi universală,
ediţie de Cristiana Crăciun (Liga Cultu-
rală/Editura Semne, 2016). Este a 46 carte
numai despre Eminescu (la două dintre
cărţi  am fost onorat să colaborez).

Prevestit de Simion Bărnuţiu încă din

1853 („ăst Luceafăr pe cerul Daciei”), Emi-
nescu a debutat în literatură, în ianuarie
1866, în „Lăcrămioarele învăţăceilor”, cu
poezie dedicată lui Aron Pumnul, dar naşul
său literar a fost să fie un român din Pesta,
Iosif Vulcan, care i-a publicat în „Familia”
(nr. 6, 25 februarie/9 martie 1866), poezia
De-aş avea, cu următoarea caldă recoman-
dare: „Cu bucurie deschidem coloanele
foaiei noastre acestui june numai de 16 ani,
care, cu primele sale încercări poetice tri-
mise nouă, ne-a surprins plăcut”. Emi-
nescu şi-a însuşit tacit noul nume „fiind
acceptată şi juridic – cum argumentează
Victor Crăciun –, astfel încât înscrirea lui
la universităţi, la Viena şi Berlin, unde, am
constatat chiar noi în documente că nu-
mele lui este scris de mână proprie [...], iar
acceptarea acestui nume este definitivă”.

La Cernăuţi, autentic burg european,
Eminescu învaţă clasele a III-a şi a IV-a pri-
mară la National Hauptschule (1858-
1860), continuă la Ober Gymnazium clasa
I, dar rămâne repetent într-a doua (1860-
1862), repetă clasa a II-a (1862-1863), dar
primăvara părăseşte Cernăuţiul pentru Ipo-
teşti. În toamna lui 1865, îşi reia studiile la
Cernăuţi, stă în gazdă la profesorul Aron
Pumnul, căruia îi organizează biblioteca,
dar, după un an, pleacă la Blaj. Revine la
Cernăuţi în 1867 şi 1875.

Întâlnirea cu Aron Pumnul este decisivă
pentru viitorul său intelectual, profesorul
său intenţionând chiar să-l înfieze, „intuind
că în ucenicul său sălăsluieşte o personali-
tate puternică, posibil un intelectual care
să ridice neamul său” (Vezi şi monografiile
semnate de Petru Rezuş şi Ilie Rad, precum
şi antologia lui Ion Filipciuc, Eminescu în
Bucovina, 2012).

Prezentând strada Eminescu din Cer-
năuţi (care există şi azi) şi alte locuri legate
de marele poet şi familia sa, Victor Crăciun
subliniază un moment semnificativ şi ca-
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racteristic personalităţii sale: reîntoarcerea
Poetului în Cernăuţi în septembrie 1875
spre a difuza clandestin broşura Răpirea
Bucovinei după documente autentice, cu o
prefaţă de M. Kogălniceanu, în semn de
omagiu adus lui Grigore Ghica voevod,
ucis la 12 octombrie 1777, pentru că n-a
cedat Bucovina, conform planurilor din
culisele Imperiului Habsburgic şi cel Oto-
man.

După descrierea „popasurilor transil-
vane” ale lui Eminescu, şi în special la Blaj,
„mica Romă”, Victor Crăciun se opreşte la
Pesta, sediul revistei „Familia” a lui Iosif
Vulcan şi al revistei „Federaţiunea”, unde,
sub pseudonimul Varro, Eminescu publică,
la numai 20 de ani, trei articole virulente,
dar drepte privind soarta românilor din
Imperiul Habsburgic: Să facem un Con-
gres, În unire e tăria şi Echilibrul. Pentru
aceste articole, directorul publicaţiei urma

să fie condamnat penal, dar junele poet
Eminescu se desconspiră ca adevăratul
autor al acestor articole şi că el trebuie să
fie pedepsit, şi nu directorul revistei. Lucru
rar la noi, dar şi aiurea.

Studiul lui Victor Crăciun se încheie cu
prezentarea tezei de doctorat despre Emi-
nescu, susţinută la Budapesta, în 1895, de
Elie Miron Cristea, viitorul şi primul pa-
triarh al Bisericii Ortodoxe Române. Este,
de fapt, primul doctorat consacrat autoru-
lui Luceafărului din literatura română.

Facsimile şi fotografii-document încheie
acest recent volum semnat Victor Crăciun,
care se adaugă vastei bibliografii emines-
ciene.

Victor Crăciun şi Liga Culturală pentru
Unitatea Românilor de Pretutindeni for-
mează un tot unitar, o instituţie româ-
nească în adevăratul sens al cuvântului.
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O lume de cristal

Te-am închis
într-un glob de cristal
să stai confortabil
atunci cînd sunt plecată
în lungile mele călătorii
mă aștepți numărând
fulgii de plastic căzuți
din cerul pictat
regăsirea este mereu tulburătoare
îmi trimiți bezele iar eu
le lipesc pe scrisori netrimise încă
fără destinatar
sunt fericită acum
afară ninge cu fulgi uriași
din poliuretan

A de la Adriatica

Vele zvelte
marinari cu suflete negre
și ochi albaștri
palmieri sub care 
îți spun bună dimineața
nisipul ca un covor de Buhara
în care pașii mei mor
signor Giuseppe care
îmi strigă ciao bella
în fiecare zi
aerul cu miros de mare 
pini și tu...
care îmi șoptești la o cafea
ti voglio bene

Fără

sap  cu rînduri
de cerneală
scot  vocalele
la suprafață
a....e....i..o....u
și miriștea rămîne sub brazdă
nu se îngroapă
cu unghia păcatul
dar
fără vocale
moare rîsul  și plînsul
fără vocale
nu  știm să iubim
nu avem suflet
nu mai sperăm

Respirație

Într-un răsărit
de soare
am atins
cu frunzele
creasta unui val
am respirat melancolie
în aerul plin
de zîmbetul tău.

Loredana A. {TIRBU
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Operație estetică
oscilez între mine și eu
între o lume și mai
multe vieți de care
mi-aș fi dorit să uit
vorbe împroșcate
la întâmplare
precum cojile de
semințe scuipate
printre dinți
care mi s-au în-

cleiat de memorie
sufletul a devenit prea subțire
i s-au adâncit în colțuri ridurile
l-aș injecta cu botox la preț de promoție
pentru creierul lăsat până la genunchii speranței
de atâtea alăptări inutile 
aș cere implanturi repetate de silicon
astfel aș avea poate mai multă trecere
pe covorul roșu unde se perindă emblematic
în haine de gală toate ipocriziile
la decernarea premiului cel mare
pentru euforia unei singure clipe de glorie
doar orgoliul ajuns în metastază poate fi
cea mai aspră pedeapsă

Zănatul* nostru
să alergi zănatec sub stele
încercând să le adulmeci polenul
savurând cu papila din suflet
amintirea - pânză năsădită
din basmele care ne-au adăpat cu apă vie
pentru o vecie
cineva spunea că ruine suntem noi
pesemne uitase de copilărie
pe cutea vieții s-au ascuțit anii
seceriș greu pentru unii
eu nici n-am băgat de seamă
jumătatea de veac strălucind pe coasă
brazii în apuseni atât de înalți
precum vuietul tulnicelor
derdelușul prea abrupt

dealul atât de îmbietor până în gard
geana zăpezii șăgalnică
săniuța prea iute
simțurile ascuțite sub aerul
tăios de munte

să nu vă minunați de voi veni
năvalnic la vale
m-am deșteptat dis-de-dimineață
copil al lumii

Singura noapte
cândva îl iubeam pe Platon
acum Aristotel îmi este mai drag
ascunsă în stelele rătăcitoare din mine
n-am putut înțelege niciodată
germenul acestei universale dorințe
de a decapita suflete
eșafod și ghilotină două căi de ales
să te pustnicești în indiferență
ori să dizidezi în demență
a treia n-avem decât s-o parcurgem

la capăt moartea singura noapte
fără stele
în care timpul suferă de insomnie
de atâtea febre tremurăm dezhidratați
vorbele fântâni goale în sahare de idei
ce își înghit singure oazele
doar morgane clipesc lasciv din gene prelungi
precum cadânele deasupra iașmacului
istoviri de neputință ne-au înlănțuit
în carcera a ceea ce încă nu s-a gândit
și voi o știți
doar s-o presimți și te cuprinde o teamă
năucă
eu încă mai tânjesc după un loc
unde ei să-mi strige ațâțați

da
acesta este cel huiduit
de prea multele gândite și rostite prea puțin.

Melania BRICIU

*zănát (turi), s. n. – Meserie, profesie. Tc. zanat, prin intermediul sb. zanat (Tiktin; Bogrea, Dacor., III, 740). În Banat. – Der. zănătar, s. m.(slujbaș).
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Cenaclurile sunt asemeni unui creuzet
în care scriitorii își amestecă o parte din
trăirile literare, în timp rezultând texte care
pot trece peste un test al timpului sau pot
rămâne neștiute ...necunoscute.

Dintr-un astfel de creuzet numit Cena-
clul Cronograf, a rezultat și revista cu
același nume. Nașterea revistei a fost un
bun prilej pentru a organiza „Zilele Cena-
clului Cronograf“ în 13-14 mai la Satu
Mare. Un bun prilej de a invita scriitori,
edituri și cenacluri prietene, așa cum este
și Cenaclul Scriitorilor din Maramureș
condus de scriitoarea Florica Bud. 

Au răspuns invitației Excelența Sa  Amba-
sadorul României   la ONU George Că lin
(poet, om de cultură), Ancuța Călin- direc -
tor publicații Apollon), Ioan Pavel Azap de
la revista Tribuna-Cluj, poeta Victoria Mi-
lescu-București, poetul și traducătorul Relu
Coțofană-Pașcani, academi cianul Virgil E -
nă tescu, scriitori din Satu Mare și Mara -

mu reș.
Editorialul acestui prim număr este

semnat de Felician Pop, ,,Un topos pentru
Cronos”, în care se afirmă că revista, și toți
care scriu în ea, ,,pornesc la drum cu multe
speranțe și pofta de a da un oarecare sens
unui demers. „Cronograf“ se vrea o revistă
cuminte, ultraprovincială, sfioasă, care stă
deoparte și nu se bagă în bătăliile oarbe de
pe tărâm literar”. Se mai amintește de o
revanșă istorică pe care ,,noi românii tre-
buie să o luăm față de maghiari, deoarece
nimic important în evoluția literaturii ma-
ghiare nu s-a consumat în afara Sătmaru-
lui, de aproape o jumătate de mileniu
încoace”. Se face referire mai mult ca sigur
la Ady Endre, Petöfi Sandor, Kölcsey Fe-
renc și mulți alți scriitori maghiari legați de
județul nostru.

În primul număr semnează ,,Eliberarea
poeziei” Daniel Cristea Enache, ,,Națiune
și literatură”, Cassian Maria Spiridon, iar

Zilele Cenaclului Cronograf
Carol C. KOKA



Cronograf

48

Alexandru Cistelecan în ,,Evocatio” aduce
un omagiu celui care a fost Alexandru Vlad.
Academicianul Virgil Enătescu consacră ca-
lului, un prieten dintodeauna și ajutor al
omului, un emoționant eseu ce merită citit
și de reflectat pe marginea lui. Numai minți
bolnave au putut decide, într-o anumită pe-
rioadă a istoriei noastre, în epoca comu-
nistă, masacrarea cailor, care erau simbolul
proprietății. Poeziei îi sunt rezervate spații
generoase. Robert Laszlo, Gheorghe Cormoș,
Attila F. Balazs, Nicoleta Milea, Robert
Șerban, Teodor Curpaș, George Terziu, Ni-
colae Mătcaș, Eugen Dorcescu, Francisc Ba-
logh, Corina Petrescu, Bogdan Rostaș sunt
cei care semnează frumoase versuri.

Cel mai înalt for de cultură și de știință
românescă, Academia Română, a împlinit
150 de ani de la înființare. Tudor Nedelcea
face o trecere în revistă a istoriei Academiei
Române, care este și va fi un adevărat sim-
bol al unității spiritualității naționale.

La rândul său, Ștefan Mazilu ne infor-
mează despre arta cinematografică și con-
exiunile sale cu literatura românească.
Foarte interesant este și articolul Anei Cicio
,,Despre uriași și locul în care odihnesc”,
purtându-ne când pe tărâmul basmelor,
când al realității. O prezență mai puțin
obișnuită este cea a poetului Manolis Aligi-
zakis, scriitor canadian de origine grecească,
autor de poezii și proză, membru de onoare
al Academiei Internaționale de Artă, Maes-
tru al artei în literatură.

În prima zi a manifestărilor Zilelor Cena-
clului Cronograf au fost prezentate și o serie
de cărți și reviste ale invitaților. Relu
Coțofană, volumul de poezie „A la recherche
du temps irréel”, Pavel Azap, revista „Tri-
buna”, George Călin, „Umbra Curcubeului”,
„Nemistuite Lacrimi”, „Lacrimi pe floare de
lotus”, revista „Apollon” și „Apollon Junior”,
iar Viorica Milescu a prezentat „Cenușa
verii”. La manifestările din prima zi au luat
cuvântul: acad. Virgil Enătescu, care a salutat
apariția revistei „Cronograf” și a vorbit des-
pre rolul scriitorului și a scrisului în societate,
Florica Bud, președinta cenaclului literar din
Baia Mare, excelența sa ambasadorul George
Călin, conducătorul Societății Culturale
Apollon și scriitor editor al revistei „Apollon”.

Revista „Cronograf“ a avut avantajul
unor prieteni generoși, scriitori și critici li-
terari de elită care au avut curajul să publice
într-o revistă aflată la primul număr. Doi
mari critici literari Alexandru Cistelecan și
Daniel Cristea Enache au fost alături de noi
în acest demers cultural alături de scriitori
din întreaga țară. 

Cele două zile de sărbătoare a literaturii
și a scriitorilor s-au încheiat cu o vizită în
sudul județului Satu Mare.

Ne dorim ca anul următor să putem or-
ganiza un eveniment mai amplu în care să
ne întâlnim noi, toți cei care iubim scrisul.                           

fotografii - Actualitatea Sătmăreană
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Mătur clipa…

Mătur clipa şi aspir gândurile ascunse sub
preşul de vise. 

Târăsc trupul în pat 
să-i odihnesc încheieturile, 
să-l las, 
să nu-mi simtă durerea din timp. 
Înlănţui Sufletul în dansul fulgilor de
poveste.   

Aştept picurii din cer – botezul iubirii.     

Întreb…

Întreb dacă auzi cum scrijelesc cuvinte pe
hârtia sugativă 
din ochii ce-ţi privesc zborul în dimineaţa
clipei din noaptea 
îmbrăţişată de stele şi luna plină de vise
ursite cu busuioc sub pernă. 

Simţi şoaptele chemării din adânc ? 

Strigătul gândurilor altoite de Suflet,
foşnesc cerul.      

Alerg…

Alerg şi ei aleargă odată cu mine. 

Ei spre mine şi eu spre marginea cerului
să-nvăţ, 
să-l măsor în clipele iubirii de nesfârşit. 

Doar trupul se mai agaţă de ei, de norii 

albi, gri, negrii, 
să-şi odihnească picioarele. Privirea e tot 

înainte. Ea zboară 
să cuprindă albastrul. Îşi mai aruncă 

coada ochiului înapoi, 
să vadă dacă am curăţat drumul 
şi eu îi strâng, îi înţep cu podul palmelor 
să se scurgă, cadă mai repede, în stropi 
de ploaie sau nea, să bucure pământul. 

Nu ştiu să măsor distanţa de la mine la
suflet 
şi nici barometru nu mi-am luat să măsor
aerul 
din clipe netrăite. 

Întind viaţa 
ca un cearceaf, 
ca o pânză, 
ca o hârtie 

şi calculez gândurile împrăştiate în colţuri 
de lume, să adun, (com)presez dorul. 

Poate reuşesc să cuprind cerul sau el pe
mine. 

Iulian ZINC~
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Adevăr

Căzuse un ac
peste o pată de sânge
strigând

aşa au luat naştere
trandafirii

Oglindă

Sfârşitul va porni din lumea mea

atunci când voi începe
să-mi număr celulele
în numărătoarea inversă
a unei alte lumi
numărându-mă

Cuvintele

Noaptea şi ziua sunt doar
cerneală pe hârtie
şi-ntre ele
vijelie

Vals sfârşit

Am strâns în palmă nisipul
până când pielea lui şi
praful meu au devenit
paşi

apoi ne-am unduit culorile
uşor plecându-le
plecându-ne

Diana Adriana MATEI
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Volumul de proză „Povestiri din vremea
dropiei...”. Editura Proilavia, Brăila, 2015,
80 de pagini, semnat de scriitorul Cătălin
Lungu, adună şapte povestiri scrise într-un
„dolce stil” de-o melancolie învăluitoare,
„ca la gura sobei!”, pe un registru narativ
şi-ntr-o notă de Ev străvechi de început de
lume; o epopee a memoriei personale axată
pe acumularea şi suprapunerea polifonică
a amintirilor despre oameni şi, mai ales,
despre locuri; între fabulos şi straniu, per-
cepute ca o dependenţă de emoţii.

Proze scurte inspirate din arealul miste-
rios al Bărăganului brăilean, literatură pen-
tru copii şi adolescenţi, cam în aceeaşi notă
de ludic şi reliefuri simbolice, cu certe re-
pere dintr-un spaţiu al verosimilului, pe
linia epicului obiectiv, cu antecedente bio-
grafice explicite, ca de- altfel şi în celelalte
cărţi semnate de poetul şi prozatorul Cătă-
lin Lungu: „Un canguraş prin oraş”, „No-
rişor”, „Pescăruşul Tomis”, „ZooAlfabet în
rime”, „Muguri de brad” şi „Când din ră-
dăcini cresc aripi...”

„Salcia lui Mihai”, povestirea care... des-
chide volumul, evocă vremuri demult
apuse, pe o legendă despre naşterea oraşu-
lui de la mal de Dunăre, IBRAILA, cu is-
toria sa zbuciumată, raia turcească secole
de-a rândul, aflată în aria de interese poli-
tice a două mari Imperii, Turcia otomană
şi Rusia ţaristă; Brăila, cu configuraţia sa
urbană de forma unui generos arc de cerc,
care creşte concentric cu o salbă de străzi,
de la Dunăre la Dunăre, desen urbanistic
inedit, pe care-l mai au doar oraşele Giur-

giu şi Odessa,
porturi la Dunăre
sau la Marea Ne-
agră, făcut după
planurile şi „po-
runcile” genera-
lului Kiseleff.

Chipul Brăilei
cu Centrul vechi
amintind şi astăzi
de stradalul medieval, în care domină o bi-
sericuţă  creştină, fostă geamie musulmană,
imagine „desenată” melancolic, cu accente
evocatoare expresive; „Privit de sus, oraşul
Brăila închipuie tainic imaginea unei im-
ense sălcii, care îşi pleacă cu dor ramurile
pe malul fluviului” (Op. cit., pag. 16).

Cea de-a doua povestire, „Orologiul”,
rămâne tot în spaţiul sentimental al proza-
torului, din zona imaginativului, manierist
prin insistenţa detaliilor, pe un registru sti-
listic, care ţine mai mult de elocvenţă decât
de imagine, ca o himeră, ca un joc de
umbre şi lumini, cu frisoane epice în for-
ţarea firescului. Un „Ceasornic”  monu-
mental amplasat în Parcul central, ca o
emblemă culturală, cu o simbolistică uşor
desuetă de... Tour Eiffel, trecut prin „fur-
cile caudine” ale contestării, ca să devină
apoi emblemă edilitară: „Una dintre cele
mai reprezentative construcţii din Piaţa
Traian, ... Ceasul Public, realizat în 1909
de praghezul Carol Sakar..., o piesă de mo-
bilier urban construit în stil baroc, fiind un
monument unic în România...” (Op. cit.,
pag. 21).

Povestiri din vremea dropiei...
de C`t`lin LUNGU

Dumitru ANGHEL
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Dar şi o altă emblematică pecete de
identificare, una umană, statornicită după
alte reguli, după alte norme şi după o altă
morală, plauzibile după legi anacronice,
uneori, ale seismelor Istoriei Universale...
naţionalităţi unite, nu prin elemente co-
mune, ci prin diferenţieri aparent insepa-
rabile, turci, greci, evrei, ţigani, slavi...:
„Această corolă eterogenă şi totuşi, prin
timp, atât de omogenă, a îmbogăţit socie-
tatea vremii, cu rafinamentul său... cu obi-
ceiurile şi tradiţiile sale, cu moştenirea
culturală şi spirituală pe care familile lor au
purtat-o din generaţie în generaţie” (Op.
cit., pag. 22-23).

„Hipodromul”, cea de-a treia povestire,
este alcătuită din crochiuri epico-lirice în-
cărcate sentimental până la limita unor
simbolice rememorări... tot despre Brăila şi
identitatea sa nostalgic-memorialistică, pa-
gini de-o acurateţe stilistică în care plasti-
cităţile lexicale pendulează între metafora
cu fior nostalgic şi acute în presto allegro
de „bijuterii” semantice: „Dincolo de Ba-
riera oraşului, în spatele unei strânsuri de
arbuşti care stau înghesuiţi, ţinându-se cu
crengile după umeri, fiind parcă într-o
horă perpetuă, roua dimineţii stăpâneşte
efemer peste vechiul Hipodrom de cai”
(Op. cit., pag. 33), cu aerul romantic al
unor compuneri de elevi eminenţi.

De data aceasta, o altă „istorioară” des-
pre Brăila, cu Hipodromul din apropierea
Parcului Monument, construit în 1903, şi
cursele de cai, spectacolul de elită al proti-
pendadei portului dunărean, din perioada
sa cosmopolită şi cea mai prosperă, când,
între cele Două Războaie, aici, „...la Brăila,
la tanti Elvira!”, se stabilea preţul grâului
pentru Europa; dar era şi leagănul muzicii
de calitate, „mica Vienă”, cum i se spunea
măgulitor Brăilei, iar brăilenii melomani
erau gratulaţi orgolios „napolitanii de la
Dunăre”. Din păcate, după Război, cu un

alt regim politic, „acest gen de activitate era
poate prea rafinat..” (Op. cit., pag. 35), iar
hipodromul de cai a fost desfiinţat în 1962,
pentru a se construi un cochet cartier de
blocuri.

Ca o particularitate stilistică, în fiecare
povestire, prozatorul Cătălin Lungu... „in-
troduce...” o altă „poveste”, ca un inter-
mezzo epic, pe aceeaşi „linie melodică” dar
cu „variaţiuni”, în care virtuţile sale de na-
rator pun în cumpănă realitatea textului
iniţial cu textul altei realităţi, ca cea venită
din copilăria personajului Codruţ, din vre-
mea fericită când, împreună cu bunicul
său, asista la acele curse de pe hipodrom,
urmărindu-l pe Haiduc, calul său favorit...

„Grădina obştească”, cea de-a patra po-
vestire, păstrează acea aură de reper civic şi
de emblemă definitorie pentru Brăila, Gră-
dina Mare, un parc de mici dimensiuini
dar încărcat de istorie: Castelul de Apă,
construcţie înaltă de 35 de metri, ridicată
în 1912, sau labirintul de hrube, construite
de pe timpul turcilor. Şi, din nou, un alt
interludiu cu liniştea molcomă a doinelor
Bărăganului tulburată de... „torentele” le-
gendarului Terente şi de acorduri uşor... pă-
cătoase ale sloganului uşuratic... „La noi la
Brăila... / Se vinde plăcerea cu chila!”

„Otis tarda”, a cincea povestire inspirată
de... „legenda avicolă” a Bărăganului, cu-
vânt de origine cumană (vârtej, vifor, fur-
tună), dropia, metafora-simbol a
întinderilor aspre ale ciulinilor câmpiei de
sud-est, „otis tarda”, în limbajul biologilor,
subiect de literatură într-o altă... „reţetă”,
în afara celei din bucătăria delicateselor vâ-
nătoreşti, care au dus la exterminarea ei şi
„De atunci, dropia refuză să se întoarcă.
Ne-a lăsat spre aduceri aminte doar câteva
poveşti despre delicateţea ei...” (Op. cit.,
pag. 55).

„Pântecele dintre ape”, penultima po-
vestire, modifică abrupt aria tematică a căr-
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ţii domnului Cătălin Lungu prin frisoane
epice, cu pagini dramatice din rezistenţa
împotriva unei ideologii aberante, cu tor-
ţionarii care au anihilat, prin violenţă, aco-
perită de lozinci şi ipocrizie fardată cinic,
elita clasei politice româneşti interbelice.

Şi o poveste paralelă despre naşterea In-
sulei Mari a Brăilei, pământul dintre ape,
într-o dramatică jertfă, când deţinuţii au
apărat cu trupurile lor digul ameninţat de
pericolul apelor învolburate şi au salvat cele
70.000 hectare de pământ roditor.

„Chinovia”, ultima povestire, de inspi-
raţie religioasă, aminteşte despre o mănăs-
tire de obşte, chinovie, ctitorită de
domnitorul Matei Basarab în perioada

1636-1637, la Măxineni, la confluenţa
râurilor Siret şi Buzău, în judeţul Brăila.
Remarcabilă este şi de data aceasta pove-
stioara paralelă, „Acvila cruciata”, cu o în-
tâmplare de demult, când Brăila era raia
turcească şi, ca şi acum, în epoca nefastă a
unui alt terorism religios care ameninţă Eu-
ropa, se pare că ar fi nevoie de o altă Cru-
ciadă.

„Povestiri din vremea dropiei...”, o carte
adresată copiilor şi tinerilor, pe care scrii-
torul Cătălin Lungu îi protejează de vio-
lenţa prezentului prin poveşti de altădată,
în care lupta dintre rău şi bine era finalizată
prin victoria BINELUI.
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dacă raiul ți-e gata

aşa cum îmi scrii
fotografiază
pentru mine
tălpile infinitului
şi aripile-ţi crescute indecent
când înălţată vei fi
acolo unde
doar visele nenăscuţilor pot ajunge
iar liniştea neîntâmplării asurzeşte

îngereşte-mă puţin
preafericito
trimite-mi un mms
cu sărutul lui dumnezeu
şi o hartă cu rugăciuni
să pot ajunge din nou
lângă tine

...........................

între albastrul tău

şi albastrul meu
un milion de culori
în travaliu
fluieră lumina
din ochii noştri strânşi

împietriţi de un sărut
fără buze
fără respiraţie
fără viitor

prin pântecul cerului
cineva ne pictează iubirea
cu nemurire

tăcerea aşteptării
muşcă din noi ucigător
monocolor

..............................

apoi vin acele zile

când tu taci
la marginea cerului
vulturii doar coboară piano
pe respirații
ochii îmi urcă
urcă
și dorul infinit
pare tot mai mic
o candelă
un licurici
vin acele nopți
când sunt doar un vultur orb
bâjbâind nemurirea
în căutarea ochilor tăi
întunericul fricii
mușcă din mine râzând
apoi din neant
te aud iubindu-mă
te aud plouându-mi deșertăciunea
te aud reinventându-mă
din nimic
.........................

Adrian P~P~RUZ
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se adună umbrele
pe câmpia aridă
a sufletului
nori negri desenează
păsări schimonosite
de ură
stau spânzurate
ferestre închise
uneori te zăresc
pictând lacrimi abstracte
alteori culorile tale
se preling
ca din nişte răni
pe braţele mele sculptate
în rugă

te regăsesc din ce în ce mai rar
troiţele au fost secerate
necoapte
nesfinţite
nesfârşite
îmi sunt încă dorurile
visurile cu tine
umple cerul
de ţipete mute

plouă străin
plouă inutil
fără
tine                                                        
nici în această veşnicie
nu voi şti cine sunt.
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În lirica lui
Eminescu, întâl-
nim un întreg
evantai al măşti-
lor feminității, a -
cestea fiind defi -
nitorii pentru
tec tonica sufletu-
lui eroului liric,
deoarece toate
com pun feşele fe-

minităţii, pe care poetul a nemurit-o în şi
prin versurile sale.

Manifestări ale acestor ipostaze pot fi
urmărite în funcţie de două mari categorii:
feminitatea telurică şi cea astrală. În cazul
primei categorii, două atitudini ale eroului
liric sunt reperabile: una de expansiune a
sufletului celui care iubeşte plenar, şi alta
de recluziune a celui dezamăgit în iubire.
Esenţială pentru atitudinea expansivă este
ora de iubire, iar pentru cea de recluziune
detaşarea de cercul strâmt şi tentativa de
recuperare/ căutare a timpului afectiv
pierdut.

Citind poeziile care sunt axate pe femi-
nitatea telurică, se poate lesne observa că
povestea de dragoste se desfăşoară după un
anumit scenariu, care traduce fidel tecto-
nica unui suflet ardent, însetat de absolut.
Sub aspectul acesta, considerăm că cea mai
reprezentativă poezie este Dorința, fiecare
strofă a acestei creaţii ilustrând momentele
esenţiale ale scenariului erotic: 1. chema-
rea, 2. întâlnirea, 3. contemplarea, 4. să-
rutul, 5. reveria (visul), 6. somnul (ca

dorință de Nirvana).
De reţinut însă că nu toate poeziile res-

pectă cu stricteţe aceste momente, poetul
luându-şi libertatea de a insista mai mult
asupra unora, spre a releva, în final, triste-
țea şi nostalgia departelui de care are parte
eroul liric. Spre pildă, în Lacul, scenariul
erotic, desfăşurat în plan imaginar, cu-
prinde doar două momente: întâlnirea ipo-
tetică şi contemplarea. De remarcat faptul
că toposul imaginar, aflat în sărbătoare
(„Lacul codrilor albastru/ Nuferi galbeni îl
încarcă“), pune în evidenţă fiorii dragostei
celui ce aşteaptă cu nerăbdare apariţia iu-
bitei: „Tresărind în cercuri albe/ El cutre-
mură o barcă“. Eroul liric trăieşte
anti ci pativ clipa de iubire (rolul esenţial
avându-l verbele la conjunctiv), încât
aceasta devine eternitate: „Ea din trestii să
răsară/ Şi să-mi cadă lin pe piept/ (...) Să
plutim cuprinşi de farmec/ Sub lumina
blândei lune” (s. n.). Finalul poeziei relevă
drama „marelui singuratic’’. Dacă la înce-
put toposul era imaginat ca templu al dra-
gostei, sărbătoarea cestuia fiind şi
săr bătoarea sufletului îndrăgostitului (reţi-
nem că aspectul acesta transpare din majo-
ritatea poeziilor de dragoste ale lui
Eminescu: în Dorința, Lacul, Floare albas-
tră, Luceafărul ş. a. codrul – ca ipostază a
naturii virginale – este altarul dragostei),
acum a rămas în sărbătoare, decorul natu-
ral conturează cu pregnanţă suferinţa celui
dezamăgit în iubire: „...Singuratic/ În zadar
suspin şi sufăr/ Lângă lacul cel albastru/ În-
cărcat cu flori de nufăr”. A se observa că

M`[tile feminit`]ii 
\n lirica lui Eminescu

Constantin MIU
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dacă în prima strofă abundenţa florală tra-
ducea preaplinul sufletului eroului liric, în
ultima strofă, această abundenţă vegetală
relevă – paradoxal – vidul sufletesc al celui
ce aşteaptă în zadar, cromatica fiind şi ea
grăitoare în acelaşi sens.

O lungă aşteptare este şi Sara pe deal.
Aici, omisiunea chemării presupune accep-
tarea invitaţiei, de vreme ce regăsim cele-
lalte momente ale scenariului erotic. Ideea
iubirii eterne (chiar dacă e formulată în ter-
menii unui viitor ipotetic) este sugerată cu
ajutorul unor sintagme temporale, încât se
ajunge la dilatarea excesivă a timpului ero-
sului: „Lângă salcâm sta-vom noi noaptea
întreagă, / Ore întregi spune-ţi-voi cât îmi
eşti dragă, / Ne-om răzima capetele unul
de altul/ şi surâzând vom adormi sub înal-
tul/ Vechiul salcâm…” (s. n.)

În Luceafărul, scenariul erotic se petrece
în visul fetei de împărat. De reţinut că în
poem, din perspectiva prezenței prin ab-
sență a astrului ceresc, invocaţiile Cătălinei
capătă valoarea unui descântec erotic,
acesta făcând parte din strategia provocă-
rii, inerentă în jocul fetei. În capodopera
eminesciană, erosul este înţeles de fata de
împărat diferit,  în funcţie de partenerul cu
care intră în dialog, cu precizarea că unul
(Hyperion) aparţine astralului, iar celălalt
(Cătălin) – teluricului.

Faţă de astrul nemuritor, Cătălina îşi
manifestă dorul ca  nostalgie a departelui:
„Ea trebui de el în somn/ Aminte să-şi
aducă/ Şi dor de-al valurilor Domn/ De
inim-o apucă” (s. n.).  Să observăm că
dorul fetei nu este un dat firesc, ci apare în
plan oniric, iar faptul că trebuie să-şi
amintească numai în somn „de-al valurilor
Domn”, înseamnă că prea frumoasa fată de
împărat are un comportament dual: unul
diurn, iar altul nocturn.

Când pajul Cătălin o asaltează pe Cătă-
lina cu promisiuni („Dacă nu ştii, ţi-aş

arăta/ Din bob în bob amorul”), la început
aceasta îl respinge, mimând ignoranţa. Îi
mărturiseşte însă dorul de astrul din cer a
cărui prizonieră a devenit: „Dar nici nu ştiu
măcar ce-mi ceri, / Dă-mi pace, fugi de-
parte –  / O, de luceafărul din cer/ M-a
prins un dor de moarte.” (s. n.).  Câtă sin-
ceritate există în această declaraţie? La
prima impresie, am putea s-o credem pe
cuvânt, dacă aducem în discuţie una din
ipostazele sub care apare metamorfozat as-
trul: „Un mort frumos cu ochii vii”. Din
această perspectivă, împlinirea dorului fetei
s-ar realiza pe tărâmul thanatosului. Dar
dacă cercetăm cu atenţie declaraţia făcută
de Cătălina luceafărului, la a doua invitaţie
a acestuia, vom observa că ea conştienti-
zează incompatibilitatea dintre lumea ei şi
cea a lui:  „– O, eşti frumos, cum numai-n
vis/ Un demon se arată, /  Dară pe calea ce-
ai deschis/ N-oi merge niciodată.” (s. n.).
Este locul  să spunem că fata simte cu du-
rere dragostea luceafărului, însă o face cu
simţirea unui muritor: „Mă dor de crudul
tău amor/ A pieptului meu coarde, / Şi
ochii mari şi grei mă dor, / Privirea ta mă
arde.”  Din perspectiva celor arătate până
aici şi luând în consideraţie elementele de
teatralitate ce apar în dialogul Cătălinei cu
pajul (unde ea este, în egală măsură actor
şi regizor), la care putem adăuga refuzul
tranşant al fetei de a urma astrul în lumea
lui, acum putem înţelege că vorbele Cătă-
linei referitoare la dorul de moarte care ar
fi prins-o sunt mincinoase; ele fac parte
dintr-un bine pus la punct scenariu al ter-
giversării, ca „răspuns” la tentativa pajului
de a o seduce.

Dacă faţă de Hyperion erosul fetei se
manifestă ca dor, „în raport cu Cătălin, iu-
birea îmbracă <<haina amorului>>. (Gh.
Doca, Luceafărul – receptare poetică a
structurii tensionale a   onticului, EDP,
Bucureşti, 1996, p. 58): „Ea îmbătată de
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amor, / Ridică ochii. Vede/ Luceafărul…”
(s. n.).  Beţia amorului profan, gustată cu
muritorul Cătălin, îi deschide ochii – pa-
radoxal – nu spre partenerul din lumea ei,
ci spre cel din lumea nemuritorilor. Când
îl cheamă a treia oară pe luceafărul blând,
spre a-i lumina norocul, probabil că  se
gândeşte că de astă dată va putea face faţă
crudului amor, pe care i-l reproşa cândva.
Însă nu ochii duhovniceşti şi i-a deschis, ci
cei de carne. Sf. Simeon, Noul Teolog, vor-
beşte, în acest sens, despre „ochii noi, des-
pre o nouă putere de percepere a omului…
”(Nicolae Arseniev, Mistica şi Biserica Or-
todoxă, Editura Iri,  Bucureşti, 1994, p.
82). Fata de împărat nu are această nouă
putere de percepere  a sacrului, pentru sim-
plul motiv că e îmbătată de amorul profan,
iar ochii pe care îi ridică spre luceafăr sunt
aceiaşi cu care îl vedea înainte ca dorinţa
să-i fie gata.

Dacă pentru astrul nemuritor finalitatea
erosului se află – aşa cum mărturiseşte de
două ori – în logodna noetică  („Eu sunt
luceafărul de sus, / Iar tu să-mi fii mireasă”-
s. n.), pentru fata de împărat erosul nu are
o asemenea finalitate; ea condiţionează
actul îndrăgirii (şi nu al iubirii!), după ce
va fi recunoscut că nu-şi pricepe partenerul
de dialog: „Deşi vorbeşti pe înţeles, / Eu nu
te pot pricepe; // Dar dacă vrei cu creză-
mânt/ Să te-ndrăgesc pe tine, / Tu te co-
boară pe pământ, / Fii muritor ca mine.”
(s. n.).

Vom înţelege atitudinea fiecărui parte-
ner de dialog, dacă ne amintim versurile
din prologul poemului, unde se poate lesne
sesiza că cel care iubeşte cu adevărat este lu-
ceafărul, în timp ce prea frumoasa fată doar
mimează,  afişând cochetăria specifică ori-
cărei femei care mizează pe arta  seducţiei:
„Îl vede azi, îl vede mâni, / Astfel dorinţa-
i gata; / El iar privind de săptămâni, / Îi
cade dragă fata.” (s. n.). Să reţinem, din

versurile reproduse, mai întâi semantica
verbelor „a vedea” şi „a privi”, care definesc
preambulul manifestării erosului. În pri-
mul caz, acesta se repetă şi intră în relaţie
cu două adverbe de timp: „azi”, „mâni”. În
al doilea caz, verbul e la gerunziu şi intră
în relaţie cu iterativul „iar” (sugerând o ac-
ţiune repetabilă), precum şi cu locuţiunea
adverbială de timp „de săptămâni”, între-
gul vers ilustrând iubirea contemplativă a
luceafărului. Apoi, să se observe că registrul
verbal relevă pentru fiecare din cei doi pro-
tagonişti forma specifică de manifestare a
erosului. Pentru fată, e vorba de un capri-
ciu, căci ce altceva exprimă verbul „a
vedea”, repetat şi intrând în relaţie cu două
adverbe ce dezvăluie  temporalitatea ime-
diată? Că aşa stau lucrurile o dovedeşte
ideea celui de-al doilea vers al strofei citate,
din care decelăm că totul este luat à la
légère: „Astfel dorinţa-i gata”. Pentru lucea-
făr, erosul presupune contemplaţie înde-
lungată: „iar privind de săptămâni”. La
capătul acestei perioade (versul al treilea
evidenţiază o acţiune durativă, excesiv di-
latată), abia atunci „îi cade dragă fata”.

Pentru cei doi parteneri ai fetei de îm-
părat, ochii sunt oglinda sufletului.  Lucea-
fărul este „Un mort frumos cu ochii vii/ Ce
scânteie-n afară” – în ipostaza angelică, iar
în ipostaza demonică „ochii mari şi minu-
naţi / Lucesc adânc himeric” (s. n.). Scân-
teierea în afară este rodul combustiei
interne, a extazului mistic, prefigurând
unirea sacrului cu profanul, unire atât de
mult dorită. Pajul Cătălin este un „Băiat
din flori şi de pripas, / Dar îndrăzneţ cu
ochii” (s. n.). În acest punct, „filosofia” pa-
jului în ceea ce priveşte modalitatea de ma-
nifestare a erosului se aseamănă cu cea a
Cătălinei; şi la unul şi la cealaltă se poate
vorbi de instinct şi nu de pasiune ardentă,
ca în cazul luceafărului.

În discuţia cu pajul Cătălin, fata de îm-
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părat recunoaşte  în mod indirect că Lucea-
fărul a pus stăpânire pe cugetul şi  simţirea
ei. Să remarcăm că după ce pajul îi promite
iniţierea în eros şi-i va arăta splendorile pa-
radisului terestru, fata ezită să-i dea un răs-
puns tranşant, folosind condiționalul
ipotetic: „…Încă de mic / Te cunoşteam pe
tine, / Şi guraliv şi de nimic, / Te-ai potrivi
cu mine...” (s. n.).

Urmează cinci strofe în care Cătălina îl
evocă pe cel care „Luceşte c-un amor nes-
pus”, dezvăluindu-şi totodată frământarea
sufletească – urmare a prezenței prin ab-
sență a Luceafărului: „Dar un luceafăr ră-
sărit / Din liniştea uitării / Dă un orizon
nemărginit / Singurătăţii mării; // Şi tainic
genele le plec, / Căci mi le împle plânsul /
Când ale apei valuri trec / Călătorind spre
dânsul”. Strofele reproduse evidenţiază, pe
de o parte nostalgia departelui (ale apei va-
luri ce trec  călătorind spre dânsul sunt
apele  sufletului fetei de împărat, tânjind
după al nopții domn), iar pe de altă parte
plânsul ca efect al acestei nostalgii imposi-
bil de atenuat. De aici şi durerea de care
vorbeşte Cătălina: „Luceşte c-un amor nes-
pus, / Durerea să-mi alunge, / Dar se înalţă
tot mai sus, / Ca să nu-l pot ajunge”. Fata
de împărat se salvează de frivolitate (în sen-
sul că l-a urmat mult prea repede pe paj şi
a cedat avansurilor amoroase ale acestuia),
datorită înţelegerii situaţiei paradoxale: cu
toate că se doreşte a fi un adjuvant („Lu-
ceşte c-un amor nespus, / Durerea să-mi
alunge”), Luceafărul nu va încerca să es-
tompeze distanţa dintre sufletul său şi cel
al Cătălinei: „Dar se înalţă tot mai sus, /
Ca să nu-l pot ajunge”. Aceste două versuri
anticipează deznodământul poemului – ră-
mânerea lui Hyperion în sfera sa, aceea de
nemuritor şi rece. Următoarea strofă are
ideatica în prelungirea celei anterioare: „Pă-
trunde trist cu raze reci / Din lumea ce-l
desparte.../ În veci îl voi iubi şi-n veci / Va

rămânea departe...” De observat că tristeţea
Luceafărului este asemănătoare cu durerea
Cătălinei. Şi una şi cealaltă afectează „pa-
cientul” sub aspect afectiv, ca urmare a
conştientizării distanţei uriaşe dintre cei
doi. Paradoxal, fata de împărat îşi exprimă
tranşant  „crezul”: în veci îl va iubi, cu toate
că în veci „va rămânea departe”. Aceasta
este forma de manifestare a iubirii intangi-
bile.

Strofa concluzie, realizată pe baza anti-
tezei, este axată pe frământarea sufletească
a Cătălinei, învăluită de indicibilul femi-
nin: „De-aceea zilele îmi sunt / Pustii ca
nişte stepe, / Dar nopţile-s de-un farmec
sfânt / Ce nu-l mai pot pricepe”. Aici, fata
se recunoaşte a fi o fiinţă duală: una
diurnă, care cunoaşte vidul sufletesc şi una
nocturnă al cărei preaplin al sufletului îi ră-
mâne totuşi nepriceput. Acestea sunt mo-
dalităţile de manifestare ale nostalgiei
departelui.

Cei trei componenţi ai triunghiului ero-
tic din poemul Luceafărul (Hyperion, Că-
tălina şi Cătălin) au nevoie, fiecare în parte,
atât de comunicare, cât şi de comuniune.

Strofa a cincia din prima parte a poe-
mului relevă modul diferit cum Luceafărul,
respectiv fata de împărat înţelege nevoia de
comuniune. Ea acţionează după impulsul
de moment, căci ce altceva exprimă cele
două adverbe de timp („azi” şi „mâni”) în
relaţie cu verbul la indicativ prezent, care
se repetă şi urmat de o concluzie, în com-
ponenţa căreia adverbul de mod „gata” evi-
denţiază acţiunea momentană: „Îl vede azi,
îl vede mâni, / Astfel dorinţa-i gata” (s. n.).
El este adeptul durabilităţii. Din această
perspectivă, gerunziul „privind” în relaţie
cu sintagma temporală „de săptămâni” dez-
văluie o acțiune contemplativă. Că Lucea-
fărul este adeptul unei comuniuni totale
reiese din câteva detalii furnizate de nara-
tor: „Şi pas cu pas pe urma ei / Alunecă-n
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De suflet să se prindă” (s. n.).

Invitaţia adresată fetei de împărat de a-
l urma fie în lumea acvatică („Colo-n pa-
late de mărgean / Te-oi duce veacuri multe
/ Şi toata lumea în ocean / De tine o s-as-
culte”), fie în cea astral-celestă („O, vin’, în
părul tău bălai / S-anin cununi de stele, /
Pe-a mele ceruri să răsai / Mai mândră
decât ele”) dezvăluie strategia Luceafărului,
în dorinţa sa de comuniune.

Comunicarea între Luceafăr şi Cătălina
are loc pe tărâm oniric: „o urma adânc în
vis /(...)// Iar ea vorbind cu el în somn” (s.
n.). La primul refuz al fetei, aceasta recu-
noaşte că al nopții domn este „Străin la
vorbă şi la port”. Aşa se explică a doua me-
tamorfozare a acestuia. De fiecare dată, i se
arată fetei de împărat sub chip princiar:
„Părea un tânăr voievod / (...)// Pe negre
viţele-i de păr / Coroana-i arde pare”. Cu
toate acestea, fata insistă asupra hiatusului
de comunicare, evidenţiat ca paradox:
„Deşi vorbeşti pe înţeles, / Eu nu te pot
pricepe”.

Tot din dorinţa de comunicare şi comu-
niune Luceafărul va solicita Părintelui Su-
prem să-i reia al nemuririi nimb, spre a
primi în schimb „O oră de iubire”.

Comunicarea între Cătălina şi Cătălin
este facilitată mai cu seamă că cei doi au
aceeaşi condiţie – aceea de muritori. La în-
ceput, fata îl respinge categoric: „Da’ ce
vrei, mări Cătălin? / Ia du-t’ de-ţi vezi de
treabă”. Chiar şi când pajul îi face cunoscut
că este adeptul horaţianului carpe diem
(„...Aş vrea să nu mai stai / Pe gânduri tot-
deauna, / Să râzi mai bine şi să-mi dai / O
gură, numai una” – s. n.), Cătălina îşi men-
ţine refuzul, motivând nostalgia departelui:
„Dar nici nu ştiu măcar ce-mi ceri, / Dă-
mi pace, fugi departe – / O, de Luceafărul
din cer / M-a prins un dor de moarte”.
Pajul nu dezarmează şi îi va prezenta aces-

teia splendorile paradisului terestru. Efectul
nu va întârzia să apară: acceptarea invitaţiei
la comuniunea terestră e făcută din per-
spectiva cochetăriei feminine: „Ea-l asculta
pe copilaş / Uimită şi distrasă, / Şi ruşinos
şi drăgălaş, / Mai nu vrea, mai se lasă” (s.
n.). Răspunsul Cătălinei face din comuni-
care puntea spre dorita comuniune: „Şi-i
zise-ncet:   – «Încă de mic / Te cunoşteam
pe tine, / Şi guraliv şi de nimic / Te-ai po-
trivi cu mine...»”

În ultima parte a poemului, nevoia de
comuniune a celor doi muritori este sesi-
zabilă mai cu seamă la nivelul gesticii. Pen-
tru Cătălin, aceasta înseamnă refacerea
mitului Androginului: „O, lasă-mi capul
meu pe sân, / Iubito, să se culce, / Sub raza
ochiului senin / Şi negrăit de dulce”. Cătă-
lina îi va răspunde printr-un gest similar re-
facerii Androginului: „Abia un braţ pe gât
l-a pus / Şi ea   l-a prins în braţe”. Însă ea
doreşte mai mult. Ultima invocaţie adre-
sată lui Hyperion poate fi socotită ca ne-
voie de comuniune spirituală: „Ea,
îmbătată de amor, / Ridică ochii. Vede /
Luceafărul. Şi-ncetişor / Dorinţele-i în-
crede: / –Cobori în jos, Luceafăr blând, /
Alunecând pe-o rază, / Pătrunde-n codru
şi în gând, / Norocu-mi luminează”. Ca
atare, comuniunea cuplului Cătălina – Că-
tălin apare doar la nivel trupesc, nu şi spi-
ritual. Chiar dacă fata este îmbătată de
amor, ea simte nevoia desăvârşirii comu-
niunii sub aspect spiritual. Aşa se explică
invocarea lui Hyperion ca protector al no-
rocului ei.

Refuzul lui Hyperion înseamnă nepar-
ticiparea la împlinirea comuniunii celor
doi pământeni.

continuarea în numărul viitor
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